
ZARZi\DZENIE Nr J':(-l(~ NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia .t ~ lipca 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 
U rz~dowi Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urz~du Miasta Lodzi, stanowi'lcym za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz'ldzeniem 
Nr 1225/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 maja 2019 r. - wprowadzam nast~puj'lce 
zmlany: 

1) w § 36: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Do zadan Biura Strategii Miasta nalezy w szczeg61nosci: 
1) podejmowanie dzialan na rzecz strategicznego rozwoju miasta; 
2) monitoring strategii i wynikaj'lcych z niej polityk; 
3) koordynowanie prac statystycznych realizowanych przez wlasciwe rzeczowo 

kom6rki organizacyjne urz~du, w tym sprawy dotycz'lce spis6w powszechnych, 
opracowanie zbiorczych sprawozdan statystycznych; 

4) wsparcie w pozyskiwaniu srodk6w finansowych pochodz'lcych z funduszy 
europejskich na strategiczne projekty inwestycyjne oraz monitorowanie 
wykorzystania alokacji ww. funduszy oraz budzetu panstwa dedykowanych miastu 
w ramach priorytet6w inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa L6dzkiego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a takze 
negocjacje ww. alokacji; 

5) koordynacja wdrozenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
w ramach L6dzkiego Obszaru Metropolitamego na terenie miasta; 

6) reprezentowanie interes6w miasta przed instytucjami unijnymi oraz innymi 
organizacjami mi~dzynarodowymi w kontekscie strategicznym.", 

b) w ust. 2: 

- uchyla si~ pkt 4, 

- uchyla si~ pkt 6; 

2) w § 37: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Do zadan Biura ds. Rewitalizacji nalezy w szczeg61nosci: 
1) zarz'ldzanie Gminnym Programem Rewitalizacji jako ram'l operacYJn'l 

dla przedsi~wzi~c z zakresu rewitalizacji; 



2) monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji; 
3) monitorowanie zadan inwestycyjnych w kontekscie oczekiwan interesariuszy 

procesu rewitalizacji; 
4) prowadzenie i koordynacja spraw zwiqzanych ze spoleczno-gospodarczym 

aspektem rewitalizacji; 
5) wsp6lpraca kraj owa i mi~dzynarodowa w zakresie wymiany doswiadczen 

i promocji dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji; 
6) prowadzenie dzialan promocyjnych w szczeg6lnosci dla projekt6w 1-8 

Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi oraz prowadzenie portalu rewitalizacji; 
7) przygotowanie projekt6w rewitalizacyjnych i pozyskiwanie srodk6w finansowych 

na ich realizacj~; 
8) rozliczanie naklad6w finansowych w zakresie proj ekt6w spolecznych 

realizowanych przez Biuro; 
9) monitoring program6w spoleczno-gospodarczych oraz projekt6w realizowanych 

przez miasto; 
10) koordynacja projekt6w wsp6lfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Spolecznego w miescie; 
11) koordynacja wdraZania programu Inteligentna Polityka Spoleczna.", 

b) w ust. 2: 

- uchyla si~ pkt 2, 

- w pkt 3 kropk~ zst~puje si~ srednikiem i dodaje si~ pkt 4-6 w brzmieniu: 

,,4) Oddzial ds. Dzialan Spolecznych; 
5) Oddzial ds. Rozwoju Spolecznego; 
6) Zesp61 ds. Integracji Spolecznej.". 

§ 2. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 sierpnia 2019 r. 


