
ZARZ~DZENIE Nr £gg{ NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia~~ grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych 
przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 

w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi'tzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'tdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 
i 1815) oraz § 65 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta Lodzi, stanowi'tcego zal'tcznik 
do zarz'tdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urz«dowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz'tdzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 1225NIIII19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 1743NIII/19 z dnia 
29 lipca 2019 r., Nr 2148NIIII19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r., Nr 2541NIIII19 z dnia 
8 listopada 2019 r. i Nr 2685NIII/19 z dnia 28listopada 2019 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Biuro Gospodarki 
Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urz«du Miasta Lodzi, stanowi'tcy 
zal'tcznik do niniejszego zarz'tdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'tdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Gospodarki Mieszkaniowej 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urz«du Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz'tdzenie Nr 1394/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych 
przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Maj'ttkiem 
Urz«du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'tdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Zalctcznik 
do zarzctdzenia Nr,fS 91 IVIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia AS grudnia 2019 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

W DEPARTAMENCIE REWITALIZACJI I SPORTU URZFiDU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi 

Zadania 

Nadz6r nad Zarzctdem Lokali Miejskich w sprawach 
zwi(lZanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych 
w ramach zadati Oddzialu. 

Wydawanie skierowati do zawarcia umowy najmu lokali 
zamiennych z budynk6w przeznaczonych do rozbi6rki, 
remontu lub modemizacji oraz lokali wylctczonych 
z tiZytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrozenia 
bezpieczenstwa ludzi i mienia, a true os6b 
pozbawionych mieszkati w wyniku klttski zywiolowej, 
pozaru lub innego zdarzenia losowego, na podstawie 
rekomendacji przedstawionej przez Zarzctd Lokali 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowati do zawarcia umowy najmu lokali 
zamiennych z: 
1) nieruchomosci objtttych zamiarem zbycia przez 

miasto L6di; 
2) budynk6w us ytuowanych na terenach 

Podstawa prawna 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta Lodzi 
(zalctcznik do zarzctdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z p6in. zm.) 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

art. 28 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. I wlasne gminy 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z p6in. zm.) 

uchwala Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjttcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Lodzi (z p6in. zm.) 

§ 6 ust. 1 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzctcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, z p6in. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta 
Lodzi (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6in. zm.) 

§ 6 ust. 2 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi I wlasne gminy 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzctcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, z p6in. zm.) 
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4. 

przeznaczonych na cele inwestycyjne finansowane 
przez miasto L6dz; 

3) budynk6w obj~tych programem inwestycji 
strategicznych realizowanych na terenie miasta 
Lodzi lub program6w pilotazowych realizowanych 
przez miasto L6dz; 

4) budynk6w plac6wek oswiatowych ze wzgl~du 

na potrzeby zwi'tZane z realizacj't zadan plac6wki 
- na podstawie rekomendacji przedstawionej przez 
Zarz'td Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich 
ewidencji. 

Wydawanie skierowarl do zawarcia umowy najmu lokali 
zamiennych dla os6b b~d'tcych najemcami lokali 
mieszkalnych rekomendowanych przez Miejski Osrodek 
Pomocy Spolecznej w Lodzi na rodziny zast~pcze 

zawodowe, rodziny zast~pcze niezawodowe, rodzinne 
domy dziecka, na podstawie rekomendacji 
przedstawionej przez Zarz'td Lokali Miejskich oraz 
prowadzenie ich ewidencji. 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637 NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6zn. zm.) 

§ 6 ust. 2 pkt 2 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej I wlasne gminy 
w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta 
Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, 
z p6zn. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6zn. zm.) 

5. I Wydawanie skierowarl do zawarcia umowy najmu lokali art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
zamiennych na czas: lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
1) koniecznej naprawy lokalu; cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z p6zn. zm.) 
2) wykonywania rob6t budowlanych 
- na podstawie rekomendacji przedstawionej przez I art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 paZdziemika 2015 r. 
Zarz'td Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich 0 rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z p6zn. zm.) 
ewidencji. 

§ 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, z p6zn. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z p6zn. zm.) 

2 



6. I Wyst«powanie do Wojewody Lodzkiego z wnioskiem I art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015 r. 0 rewitalizacji I wlasne gminy 
o wydanie decyzji nakazuj'tcej oproznienie lokalu wraz (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z pozn. zm.) 
z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalnosci 
w ce1u realizacji przedsi«wzi«c rewitalizacyjnych, gdy 
lokator nie oprozni lokalu we wskazanym terminie. 

7. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokali § 7 ust. 2 pkt 1, 2 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej I wlasne gminy 
mieszkalnych dla osob: w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
1) opuszczaj'tcych placowki opiekunczo- lokali wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 

wychowawcze, regionalne placowki opiekunczo- (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pozn. zm.) 
terapeutyczne, rodziny zast«pcze, rodzinne domy 
dziecka; § 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 

2) rekomendowanych przez Miejski Osrodek Pomocy Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Spolecznej w Lodzi na rodziny zast«pcze zawodowe, Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 
rodziny zast«pcze niezawodowe oraz rodzinne domy 
dziecka na czas sprawowania opieki 

- na podstawie rekomendacji przedstawionej przez 
Zarz'td Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich 
ewidencji. 

8. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokali § 7 ust. 2 pkt 3 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej I wlasne gminy 
mieszkalnych dla osob posiadaj'tcych orzeczenie w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 

9. 

o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, na podstawie lokali wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz'td Lokali (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pozn. zm.) 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokali 
mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy oraz 
prowadzenie ich ewidencji. 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

§ 11 i § 22a uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi I wlasne gminy 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pozn. zm.) 

zarz'tdzenie Nr 521NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 lutego 2019 r. w sprawie powolania Komisji do oceny wnioskow 
i wyboru najemcow lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas 
trwania stosunku pracy 
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10. 

11. 

Opracowywanie i kierowanie, przekazanych przez 
Zarz'td Lokali Miejskich, wniosk6w na posiedzenia 
Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady 
Miejskiej w Lodzi w celu uzyskania opinii dotycz'tcej: 
1) os6b ubiegaj'tcych si~ 0 najem lokali ze wzgl~du 

na zasady wsp6lzycia spolecznego; 
2) os6b, kt6re po ustaniu stosunku najmu socjalnego 

lokalu przekroczyly kryterium dochodowe 
umozliwiaj'tce zawarcie umowy najmu socjalnego 
lokalu. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokali 
mieszkalnych dla os6b, kt6re uzyskaly opini~ Komisji 
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady 
Miejskiej w Lodzi, na podstawie rekomendacji 
przedstawionej przez Zarz'td Lokali Miejskich oraz 
prowadzenie ich ewidencji. 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zahlcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z p6zn. zm.) 

§ 7 ust. 2 pkt 4,6 i § 22a uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, z p6zn. zm.) 

wlasne gminy 

§ 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I wlasne gminy 
29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, z p6zn. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z p6zn. zm.) 

12. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokali I ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. 0 repatriacji (Dz. U. z 2019 r. I wlasne gminy 
mieszkalnych dla repatriant6w, na podstawie poz. 1472) 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz'td Lokali 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. I § 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz'tcych w skI ad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, z p6zn. zm.) 

zarz'tdzenie Nr 5570NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 marca 2017 r. w sprawie wykazu czynnosci realizowanych 
w zwi'lZku z zaproszeniem nieokreslonych imiennie rodzin 
repatriant6w do osiedlenia si~ na terenie miasta Lodzi 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
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Lodzi (zahtcznik do zarz'tdzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6in. zm.) 

13. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokali § 22 ust. 25 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi I wlasne gminy 
mieszkalnych po zmianie przeznaczenia pracowni z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

14. 

plastycznych na samodzielne lokale mieszkalne wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Zarz'td (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, z p6in. zm.) 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarCla umowy naJmu 
socjalnego lokali dla os6b, kt6re nie posiadaj't tytulu 
prawnego do lokalu i kt6rych dochody gospodarstwa 
domowego nie przekraczaj't wysokosci okreslonej 
w przepisach prawa miej scowego, na podstawie 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz'td Lokali 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta 
Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6in. zm.) 

§ 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego 
zasobu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. 
poz. 4450, z p6in. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta 
Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6in zm.) 

wlasne gminy 

15. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
socjalnego lokali dla os6b, kt6rym s'td w wyroku lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
eksmisyjnym przyznal prawo do najmu socjalnego cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z p6in. zm.) 
lokalu, na podstawie rekomendacji przedstawionej przez 
Zarz'td Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich I § 4 ust. 2 pkt 1 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej 
ewidencji. w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450, z p6in. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta 
Lodzi (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6in. zm.) 

16. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu art. 25b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
pomieszczen tymczasowych na realizacjtt wyrok6w lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
eksmisyjnych bez prawa do najmu socjalnego lokalu, cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z p6in. zm.) 
na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Zarz'td 
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17. 

Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu, 
po przekwalifikowaniu zajmowanego lokalu na naj em 
socjalny lokalu w przypadku, gdy osoby, ktore utracily 
tytul prawny do dotychczas zajmowanego lokalu 
uzyskajet dochody uprawniajetce do najmu socjalnego 
lokalu, na podstawie rekomendacji przedstawionej przez 
Zarzetd Lokali Miejskich oraz prowadzenie 
ich ewidencji. 

§ 3 ust. 1, § 5 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzetcych w skI ad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pozn. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zaIetcznik do zarzetdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

§ 8 ust. 5 i § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzetcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pozn. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zaIetcznik do zarzetdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

wlasne gminy 

18. I Wydawanie skierowan dotyczetcych przedluzenia art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
umowy najmu socjalnego lokalu, na nast((pny okres, lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Zarzetd cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pozn. zm.) 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zaIetcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

19. I Wydawanie skierowan dotycz'tcych przedluzenia art. 25b w zwi¥ku z art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. I wlasne gminy 
umowy najmu pomieszczenia tymczasowego, 0 ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy 

20. 

na nast((pny okres, na podstawie rekomendacji i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, 
przedstawionej przez Zarzetd Lokali Miejskich oraz z pozn. zm.) 
prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy 
o udost((pnienie obiektu budowlanego i pomieszczenia 
przeznaczonego do adaptacji. 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zaIetcznik do zarzetdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

§ 22b ust. 8 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzetcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pozn. zm.) 

wlasne gminy 
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21. Wykonywanie kontroli w Zarzctdzie Lokali Miejskich 
w zakresie zadan realizowanych przez Oddzial, w tym 
opracowywanie materialow pokontrolnych wraz 
z wnioskami i zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu 
realizacji zalecen pokontrolnych. 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

dzial II Regulaminu kontroli (zalctcznik do zarzctdzenia 
Nr 1094NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi 
(zalctcznik do zarzctdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

wlasne gminy 

22. I Udost((pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w ce1u ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
wykorzystywania, b((d~cych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1446) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r., 
Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z pozn. zm.) 

§ 4 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 9328NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

23. I Przygotowywanie materialow do udost((pnienia I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie I wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post«powania w sprawie udost«pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi 
(zalctcznik do zarz~dzenia Nr 9375NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 
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II. Oddzial Polityki Lokalowej 

Lp. I Zadania Podstawa prawna I Rodzaj zadania 

1. I Opracowywanie Polityki Miasta Lodzi dotyczetcej art. 18 ust. 2 pkt 6 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca I wlasne gminy 
gminnego zasobu mieszkaniowego oraz wieloletniego 1990 r. 0 samorzetdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem z pain. zm.) 
Miasta Lodzi i ich aktualizacja. 

art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw 
lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

2. I Nadzar nad Zarzetdem Lokali Miejskich w zakresie § 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi I wlasne gminy 
realizacji zalozen wynikajetcych z Polityki Miasta Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
dotyczetcej gminnego zasobu mieszkaniowego z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 
i wieloletniego programu go spodarowani a 
mieszkaniowym zasobem Miasta Lodzi. 

3. I Opracowywanie oraz przeprowadzanie rocznych § 46a ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta I wlasne gminy 
i okresowych ewaluacji Polityki Miasta Lodzi dotyczetcej Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
gminnego zasobu mieszkaniowego i wieloletniego Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Lodzi oraz monitorowanie ich realizacji. 

4. I Opracowywanie zasad wynajmowania lokali § 46a ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta I wlasne gminy 
mieszkalnych wchodzetcych w sklad mieszkaniowego Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
zasobu miasta Lodzi oraz zasad wynajmowania lokali Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 
uzytkowych. 

5. I Podejmowanie dzialan w zakresie rozwoju budownictwa I § 46a ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta I wlasne gminy 
mieszkaniowego, w tym zabezpieczenia finansowania. Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

6. I Prowadzenie spraw dotyczetcych ustalania stawek czynszu I art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych, w tym lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
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opracowywanie projektaw zarz~dzen Prezydenta Miasta I cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pain. zm.) 
Lodzi w tym zakresie. 

7. I Przygotowywanie zestawien danych dotycz~cych art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
czynszaw najmu lokali mieszkalnych nienalez~cych lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
do publicznego zasobu mieszkaniowego, polozonych cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pain. zm.) 
na obszarze miasta Lodzi. 

8. I Ustalanie zasad zawierania z wlascicielami I art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
nieruchomosci umaw 0 najem lokali mieszkalnych. lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pain. zm.) 

9. I Prowadzenie spraw zwi~zanych z tworzeniem zasobu art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
pomieszczen tymczasowych w mieszkaniowym zasobie lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
miasta Lodzi. cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

10. IProwadzenie spraw dotycz~cych skarg, wnioskaw dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
i petycji kierowanych do Biura, w tym: prowadzenie post«powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 
dokumentacji oraz sporz~dzanie okresowych sprawozdan z pain. zm.) 
i infonnacji z ich realizacji. 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz.870) 

rozporz~dzenie Rady Ministraw z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskaw 
(Dz. U. poz. 46) 

zarz~dzenie Nr 1393NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskaw i petycji w Urz«dzie 
Miasta Lodzi 

11. I Udost«pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost«pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
wykorzystywania, b«d~cych w dyspozycji Oddziaru. 
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art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu infonnacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1446) 

rozdzial 7 S tatutu Miasta Lodzi (za1'lcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r., 
Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z p6in. zm.) 

§ 4 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania infonnacji 
publicznej oraz infonnacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9328NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

12. I Przygotowywanie material6w do udost((pnienia I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie I wlasne gminy 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi do infonnacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post((powania w sprawie udost((pniania material6w 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 wrzesnia 2018 r., z p6in. zm.) 

10 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

III. Oddzial Regulacji Tytul6w Prawnych 

Zadania 

Nadzar nad Zarz~dem Lokali Miejskich w sprawach 
zwiClZanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych 
w ramach zadan Oddziaru. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego w sprawach dotycz~cych zamiany lokalu 
wchodz~cego w sklad mieszkaniowego zasobu miasta, 
polegaj~cej na wskazaniu najemcy innego lokalu 
w zamian za dotychczas zajmowany, na podstawie 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz~d Lokali 
Miej skich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego w sprawach dotycz~cych zamian pomi((dzy 
kontrahentami zajmuj~cymi lokale stanowi~ce 

mieszkaniowy zasab miasta Lodzi na inne lokale, 
na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Zarz~d 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego w sprawach dotycz~cych najmu lokali 
mieszkalnych przez osoby wspalnie zamieszkuj~ce 
z najemc~ w razie smierci najemcy, na podstawie 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz~d Lokali 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Potwierdzanie wst(lpienia w stosunek najmu lokalu 
mieszkalnego, na podstawie rekomendacji 
przedstawionej przez Zarz~d Lokali Miejskich oraz 
prowadzenie ich ewidencji. 

Podstawa prawna 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

§ 11 i § 21a uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz~cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

§ 11 i § 21 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz~cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

§ 11 i § 12 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi I wlasne gminy 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz~cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
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6. 

7. 

8. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego w sprawach dotychczasowych naj emcaw 
lokali i innych osab zamieszkujC\.cych z najemcct, 
w przypadku uregulowania calosci zadluzenia 
czynszowego, na podstawie rekomendacji 
przedstawionej przez ZarzC\.d Lokali Miej skich 
oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego w sprawach dotyczC\.cych najmu lokali 
mieszkalnych przez osoby wspalnie zamieszkujC\.ce 
z najemcC\. w przypadku opuszczenia lokalu przez 
najemct(, na podstawie rekomendacji przedstawionej 
przez ZarzC\.d Lokali Miej skich oraz prowadzenie ich 
ewidencji. 

Wydawanie akceptacji do zawarcia aneksu do umowy 
najmu lokalu mieszkalnego w sprawach dotyczC\.cych 
zawierania umaw najmu z osobami bt(dC\.cymi najemcami 
lokalu mieszkalnego pozostajC\.cego w bezposrednim 
sC\.siedztwie lokalu zwolnionego, na podstawie 
rekomendacji przedstawionej przez ZarzC\.d Lokali 
Miej skich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Lodzi (zalC\.cznik do zarzC\.dzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

§ 11 i § 13 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzC\.cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta 
Lodzi (zalC\.cznik do zarzC\.dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

§ 11 i § 14 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzC\.cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta 
Lodzi (zalC\.cznik do zarzC\.dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

§ 16 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzC\.cych w skI ad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta 
Lodzi (zalC\.cznik do zarzC\.dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

9. I Wspalpraca z Odzialem Dysponowania Lokalami § 7 ust. 2 pkt 4 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi I wlasne gminy 
Mieszkalnymi przy przygotowywaniu wnioskaw z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
kierowanych na posiedzenia Komisji Gospodarki wchodzC\.cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Lodzi (Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2017 r. poz. 4450, z pain. zm.) 
w celu uzyskania opinii dotyczC\.cej osab ubiegajC\.cych sit( 
o zawarcie umowy najmu na bezumownie zajmowany 
lokal. 

10.1 Wykonywanie kontroli w ZarzC\.dzie Lokali Miejskich I dzial II Regulaminu kontroli (zalC\.cznik do zarzC\.dzenia I wlasne gminy 
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w zakresie zadan realizowanych przez Oddzial, w tym I Nr 1094NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
opracowywanie materialaw pokontrolnych wraz 
z wnioskami i zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu 
realizacji zalecen pokontrolnych. 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta Lodzi 
(zahtcznik do zarzetdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pain. zm.) 

11.1 Udostt(pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt(pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
wykorzystywania, bt(detcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1446) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zaletcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r., 
Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z pain. zm.) 

§ 4 Instrukcji w sprawie sposobu udostt(pniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 9328NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

12.1 Przygotowywanie materialaw do udostt(pnienia I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt(pie I wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt(du Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postt(powania w sprawie udostt(pniania materialaw 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt(du Miasta Lodzi 
(zaletcznik do zarzetdzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 wrzesnia 2018 r., z pain. zm.) 
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IV. Oddzial Zasobu Nieruchomosci 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Opracowywanie zasad i kierunkaw zarz(ldz ani a 
nieruchomosciami stanowi(lcymi wlasnosc 
i wspalwlasnosc miasta Lodzi, nieruchomosciami 
stanowi(lcymi wspalwlasnosc miasta Lodzi pozostaj(lcymi 
w zarz(ldzie obcym oraz nieruchomosciami prywatnymi 
pozostaj(lcymi w zarz(ldzie Zarz(ldu Lokali Miejskich. 

art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw 
lokatoraw, mieszkaniowym zasobie grniny i 0 zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pain. zm.) 

art. 200 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta 
Lodzi (zal(lcznik do zarz(ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

wlasne grniny 

2. I Prowadzenie spraw zwi(lZanych z powierzaniem uchwala Nr XXll1l561116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I wlasne grniny 
Zarz(ldowi Lokali Miejskich zarz(ldzanialadministrowania 20 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej 
nieruchomosciami, w tym przygotowywanie projektaw Zarz(ld Lokali Miejskich i nadaniajej statutu 

3. 

4. 

zarz(ldzen Prezydenta Miasta Lodzi. 

Prowadzenie ewidencji nieruchomosci pozostaj(lcych 
w zarz(ldzie Zarz(ldu Lokali Miejskich. 

Nadzar nad realizacj(l przez Zarz(ld Lokali Miejskich 
zalozen okreslonych w Polityce Miasta Lodzi dotycz(lcej 
grninnego zasobu mieszkaniowego 2020+ i Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Lodzi na lata 2016-2020 w zakresie wyjscia miasta 
Lodzi z nieruchomosci wspalnot mieszkaniowych 
i nieruchomosci zabudowanych domami jednorodzinnymi. 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta Lodzi 
(zal(lcznik do zarz(ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z pain. zm.) 

Polityka Miasta Lodzi dotycz(lca grninnego zasobu 
mieszkaniowego 2020+ (zal(lcznik do uchwaly Nr XLIV/825/12 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., z pain. zm.) 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Lodzi na lata 2016-2020 (zal(lcznik do uchwaly 
Nr XXIV/572/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 3 lute go 2016 r., 
Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2019 r. poz. 1120, z pain. zm.) 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta Lodzi 
(zal(lcznik do zarz(ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pain. zm.) 

wlasne grniny 

wlasne grniny 
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5. I Przygotowywanie projektow oswiadczen woli w zakresie § 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Vrz~du Miasta Lodzi I wlasne gminy 
wykonywania przez Dyrektora Zarzetdu Lokali Miejskich (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
uprawnien wlascicielskich, w imieniu miasta Lodzi, z dnia 271utego 2019 r., z poin. zm.) 
w sprawach dotyczetcych wspolnot mieszkaniowych. 

6. I Przygotowywanie projektow zarzetdzen Prezydenta Miasta § 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Vrz~du Miasta Lodzi I wlasne gminy 
Lodzi w sprawie udzielenia pelnomocnictw Dyrektorowi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
Zarzetdu Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji z dnia 271utego 2019 r., z poin. zm.) 
i aktualizowanie. 

7. I Kwalifikowanie, na wniosek Zarzetdu Lokali Miejskich, I art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. V.I wlasne gminy 
budynkow mieszkalnych do rozbiorki z uwagi na zly stan z 2019 r. poz. 1186, z poin. zm.) 
techniczny. 

art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Dz. V. z 2019 r. poz. 1145, z poin. zm.) 

8. I Przygotowywanie projektow zarzetdzen Prezydenta Miasta I art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. V.I wlasne gminy 
Lodzi 0 przeznaczeniu do rozbiorki obiektow, w ktorych z 2019 r. poz. 1186, z poin. zm.) 
znajduje si~ zasob lokalowy miasta Lodzi oraz budynkow 
gospodarczych. I art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. V. z 2019 r. poz. 1145, z poin. zm.) 

uchwala Nr 3825/375/2002 Zarzetdu Miasta Lodzi z dnia 6 czerwca 
2002 r. w sprawie likwidacji srodkow trwalych b~detcych 

wlasnosciet Miasta Lodzi wycofanych z uzytkowania na skutek 
zniszczenia lub zuzycia (z poin. zm.) 

9. I Monitorowanie zarzetdzania zasobem lokalowym § 46a ust. 1 pkt 6 i ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Vrz~du I wlasne gminy 
stanowietcym wlasnosc i wspolwlasnosc miasta Lodzi, Miasta Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta 
Skarbu Panstwa oraz zasobem prywatnym pozostaj~cym Miasta Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z poin. zm.) 
w zarz~dzie Zarzetdu Lokali Miejskich. 

10. IOpiniowanie na wniosek wlasciwych komorek § 17 ust. 3 i § 40 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Vrz~du I wlasne gminy 
organizacyjnych Vrz~du Miasta Lodzi - sprzedaZy Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta 
nieruchomosci miasta Lodzi b~di udzialow Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r., z pain. zm.) 
miasta Lodzi w nieruchomosciach pozostaj~cych 

w zarz~dzie/administrowaniu Zarz~du Lokali Miejskich 
lub nabywania przez miasto nieruchomosci (w zakresie 
korzystania przez miasto Lodi z prawa pierwokupu) b~di 
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udzia16w w tych nieruchomosciach. 

11. I Prowadzenie spraw dotycz'lcych wystcwien dluznik6w I art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 0 ksi~ach wieczystych I wlasne gminy 
o wyliczenie wartosci wierzytelnosci z tytulu remont6w i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) 
budynk6w prywatnych, ulepszen w wyposa.zeniu 
technicznym tych budynk6w, ich odbudowy lub 
przebudowy, wykonanych ze srodk6w terenowych 
organ6w administracji panstwowej oraz gminnych, 
na podstawie decyzji administracyjnych, w tym 
przygotowywanie oswiadczen 0 splacie dlugu i udzieleniu 
zgody na wykreslenie hipoteki. 

12. I Wykonywanie kontroli w Zarzctdzie Lokali Miejskich I dzial II Regulaminu kontroli (zalctcznik do zarzctdzenia I wlasne gminy 
w zakresie zadan realizowanych przez Oddzial, w tym Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
opracowywanie materia16w pokontrolnych wraz 
z wnioskami i zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu 
realizacji zalecen pokontrolnych. 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi 
(zalctcznik do zarzctdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z p6zn. zm.) 

13. I Udost((pnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie do informacji I wlasne gminy 
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
wykorzystywania, b((dctcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1446) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalctcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r., 
Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z p6zn. zm.) 

§ 4 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 9328NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

14. I Przygotowywanie materia16w do udost((pnienia I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie I wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post((powania w sprawie udost((pniania materia16w 
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w Biuletynie Informacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi 
(zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 9375NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 
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Lp. 

1. 

V. Oddzial ds. Administracyjno-Ekonomicznych 

Zadania 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Biura, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwosci<t i dekretacjet 
3) wykonywanie czynnosci zwi(\.Zanych z wysylaniem 

korespondencji; 

Podstawa prawna 

Instrukcja kancelaryjna (zal<tcznik nr 1 do rozporz<tdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

4) sprawdzanie pod wzgh(dem formalnym 
i dokumentow przedkladanych do podpisu 
parafowania dyrektorowi lub jego zastt(pcy; 

pism I zarz<tdzenie Nr 263NIIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
b<tdi 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postt(powania z dokumentacj<t 

5) prowadzenie terminarza spotkan dyrektora i jego 
zast«pcy oraz zapewnienie ich obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej Biura; 
7) udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie 

ich do wlasciwych komorek organizacyjnych Urzt(du 
Miasta Lodzi b<tdi innych jednostek organizacyjnych. 

i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzt(dzie Miasta Lodzi 
(z poin. zm.) 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

2. I Prowadzenie spraw zwi(\.Zanych z: I rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
1) zaopatrzeniem pracownikow w materialy biurowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z poin. zm.) 

i urz'ldzenia techniczne, meble, druki, pi eczt(cie 
i piecz<ttki, identyfikatory itp.; Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 

2) gospodarowaniem mlenlem znajduj<tcym sit( Urzt(du Miasta Lodzi (zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 6840NII/17 
na wyposa.zeniu Biura, w szczegolnosci: Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z poin. zm.) 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposazenia Zasady z amawi ani a, ewidencjonowania, uzywania, 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie ksi~ przechowywania oraz likwidacji pieczt(ci i piecz<ttek (zal<tcznik 
inwentarzowych Biura oraz ich aktualizacja, do zarz'ldzenia Nr 8978NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

b)prowadzenie kart uzytkownika na sprzt(t 18lipca 2018 r.) 
uzytkowany przez pracownikow Biura, 

c) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjt( srodkow zarz<tdzenie Nr 408/w/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 lutego 
trwalych, 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow w Urzt(dzie Miasta 

d) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji skladnikow 
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maj'ltkowych stanowi'lcych wlasnosc Miasta Lodzi, b((d'lcych 
w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urz((du 
Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 379NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 23 stycznia 2019 r., z pozn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 3301NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urz((dzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 
(z pozn. zm.) 

3. I Sporz'ldzanie zbiorczych sprawozdaii i informacji I § 16 ust. 1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta / wlasne gminy 
dotycz'lcych zadaii realizowanych przez Biuro. Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

4. 

5. 

Sporz'ldzanie szczegolowego wykazu 
realizowanych przez Biuro oraz jego aktualizacja. 

zadaii I § 65 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi (za1'lcznik / wlasne gminy 
do zarz'ldzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

Przygotowywanie 
i pelnomocnictw dla 
prowadzenie ich ewidencji. 

projektow 
pracownikow 

upowaZnieii I zarz'ldzenie Nr 2868NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia I wlasne gminy 
Biura oraz 121utego 2016 r. w sprawie udzielania upowaZnieii 

i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pozn. zm.) 

§ 11 ust. 4 Regulaminu kontroli (za1'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urz((du Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 

§ 8 i § 71 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi 
(zahtcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

6. I Przygotowywanie korespondencji dotycz'lcej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r./ wlasne gminy 
pracownikow Biura w sprawach: osobowych, poz. 1040, z pozn. zm.) 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
bezpieczeiistwa i higieny pracy, badaii profilaktycznych, I ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz'ldowych 
opisow stanowisk pracy itp. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 
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rozporzctdzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracownikow samorzctdowych (Dz. U. poz. 936, 
z poin. zm.) 

§ 4 rozporzctdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich 
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzt(dzie Miasta Lodzi (zalctcznik 
do zarzctdzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z poin. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzt(dzie Miasta Lodzi (zalctcznik 
do zarzctdzenia Nr 8524NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r., z poin. zm.) 

Regulamin przeprowadzania sruzby przygotowawczej w Urzt(dzie 
Miasta Lodzi, okreslajctcy szczegolowy sposob przeprowadzania 
sruzby przygotowawczej w Urzt(dzie Miasta Lodzi i organizowania 
egzaminu konczctcego tt( sruzbt( (zalctcznik do zarzctdzenia 
Nr 5703NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 f., 

zpoin. zm.) 

zarzctdzenie Nr 6755NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urzt(dnicze w Urzt(dzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z poin. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzt(du Miasta Lodzi (zalctcznik do zarzctdzenia 
Nr 6545NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r.) 

zarzctdzenie Nr 8522NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
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kompetencyjnego i zasad wartosciowania stanowisk pracy 
w Urzt(dzie Miasta Lodzi 

7. I Prowadzenie spraw dotycz'l.cych czasu pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.1 wlasne gminy 
pracownikaw Biura, w tym: poz. 1040, z pain. zm.) 

8. 

1) przygotowywanie list ob ecno sci oraz nadzar nad 
ksictZkami wYJsc sluzbowych prywatnych rozporz'l.dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
pracownikaw; 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy 

2) prowadzenie ewidencji de1egacji sluzbowych oraz oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. z 2014 r. 
wykonywanie czynnosci zwictZanych z wyjazdami poz. 1632) 
sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwictZanych z urlopami, Regulamin pracy w Urzt(dzie Miasta Lodzi (za1'l.cznik 
zwolnieniami od pracy oraz prac'l. w godzinach do zarz'l.dzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
nadliczbowych. 10 czerwca 2015 r., z pain. zm.) 

Prowadzenie spraw zwictZanych z 
i ochron'l. danych osobowych w Biurze. 

Instrukcja obiegu dokumentaw w zakresie rachunkowosci dla 
Urzt(du Miasta Lodzi (za1'l.cznik do zarz'l.dzenia Nr 6840NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pain. zm.) 

przetwarzaniem 1 rozporz'l.dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616791 wlasne gminy 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osab fizycznych 
w zwictZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46IWE (ogalne rozporz'l.dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pain. zm.) 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

zarz'l.dzenie Nr 8183NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony danych 
osobowych w Urzt(dzie Miasta Lodzi (z pain. zm.) 

zarz'l.dzenie Nr 8618NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 czerwca 2018 r. w sprawie upowaZnienia do przetwarzania 
danych osobowych wraz z poleceniem ich przetwarzania 
(z pain. zm.) 
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9. I Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatk6w I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
i dochod6w budzetu miasta Lodzi w czt(sci dotycz~cej (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z p6in. zm.) 
Biura, w szczeg6lnosci: 
1) przygotowanie material6w planistycznych do projektu I ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 

budzetu oraz projekt6w plan6w i plan6w finansowych z 2019 r. poz. 351, z p6in. zm.) 
w zakresie realizowanych zadan oraz ich aktualizacja; 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 
i planach finansowych; 

3) sporz~dzanie projekt6w harmonogram6w 
i harmonogram6w realizacji dochod6w i wydatk6w 
oraz ich aktualizacja; 

4) kontrola formalno-rachunkowa wydatk6w, 
przedkladanie ich do zatwierdzania i do zaplaty; 

5) prowadzenie ewidencji zawieranych um6w; 
6) prowadzenie ewidencji zaangaZowania wydatk6w 

wedlug szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w 
i wydatk6w; 

7) sporz~dzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodk6w finansowych na realizowane zadania; 

8) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 
Ksi((gowosci dotycz~cych dochod6w i wydatk6w, 
zaangaZowania srodk6w oraz saId naleznosci 
i zobowictZan; 

rozporz~dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 
2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1393, z p6in. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesnia 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu 
panstwa, budzet6w jednostek samorz~du terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz~dowych zaklad6w budzetowych, 
panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek 
budzetowych maj~cych siedzibt( poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 1911, z p6in. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, 
przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz~cych ze ir6del 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6in. zm.) 

9) monitorowanie realizacji uchwalonego budzetu uchwala Nr XCII1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
w zakresie dochod6w i wydatk6w w czt(sci dotycz~cej 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
Biura, w tym sporz~dzanie opisowej informacji (z p6in. zm.) 
z wykonania budzetu. 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi 

coroczne zarz~dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzor6w material6w planistycznych niezbt(dnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarz~dzenie Nr 601NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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22 lutego 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian 
budzetu, zmian w budzecie oraz zmiany w Wie101etniej Prognozie 
Finansowej miasta Lodzi 

zarz(ldzenie Nr 6529NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi(lzuj(lcych 
w procesie przygotowania proj ektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz(ldzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochodow i wydatkow oraz przekazywania 
srodkow finansowych na wydatki, zaplanowane w planach 
finansowych komorek organizacyjnych Urzttdu Miasta Lodzi oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych (zal(lcznik do zarz(ldzenia 
Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 
2013 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzttdu Miasta Lodzi (zal(lcznik do zarz(ldzenia Nr 6840NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi'l.ZUj(lce w Urzttdzie Miasta Lodzi 
(zal(lcznik do zarz(ldzenia Nr 260NIIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 grudnia 2018 r., z poin. zm.) 

§ 17 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta Lodzi 
(zal(lcznik do zarz(ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z poin. zm.) 

10. IOpiniowanie projektow planow finansowych § 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
sporz(ldzanych przez Zarz'ld Lokali Miejskich oraz (zal(lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
monitorowanie realizacji dochodow i wydatkow Zarz(ldu z dnia 271utego 2019 r., z poin. zm.) 
Lokali Miejskich na podstawie informacji otrzymanych 
ze sprawozdan budzetowych. 

11. I Sporz'ldzanie i aktualizacja planu zamowien publicznychLl.!stawa z dnia 29 styc_znia 2014 r. - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
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oraz prowadzenie rejestru udzie1anych 
publicznych, do ktorych ustawy Prawo 
publicznych nie stosuje sit(. 

zamowien I (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
zamowien 

12. I Opracowywanie propozycji do projektu planu kontroli 
na dany rok kalendarzowy oraz sprawozdail 
z przeprowadzonych kontroli przez Biuro. 

13. I Wykonywanie kontroli w Zarz~dzie Lokali Miejskich, 
w tym opracowywanie materialow pokontrolnych wraz 
z wnioskami i zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu 
realizacji zalecen pokontrolnych. 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzt(dzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 2379NIIV19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 pazdziemika 2019 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
pub li cznych nie stosuje sit( (zal~cznik do zarz~dzenia 
Nr 2680NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 
2019 r.) 

§ 8 ust. 3 i § 45 ust. 3 Regulaminu kontroli (zal~cznik I wlasne gminy 
do zarz~dzenia Nr 1094NIV15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 maja 2015 r.) 

dzial II Regulaminu kontroli (zal~cznik do zarz~dzenia I wlasne gminy 
Nr 1094NIV15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

14. I Prowadzenie spraw zwi'lZanych z kontrol(l, w tym I Regulamin kontroli (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1094NIII15 I wlasne gminy 
prowadzenie ksi~zki kontroli Biura (dla kontroli Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
wewnt(trznych przeprowadzanych przez kontrolerow 
Urzt(du Miasta Lodzi). 

15. I Przygotowywanie wnioskow w sprawach osobowych 
Dyrektora Zarz~du Lokali Miejskich oraz prowadzenie 
spraw dotycz~cych udzielania urlopow i innych zwolnien 
od pracy Dyrektorowi Zarz~du Lokali Miej skich. 

zarz~dzenie Nr 6082/VV14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska kierownikow miejskich jednostek 
organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie 
umowy 0 pract( oraz powolania Komisji ds. Naboru (z pozn. zm.) 

zarz~dzenie Nr 2596NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 listopada 2019 r. w sprawie okreslenia wynagrodzenia 
kierownikow i zastt(pcow kierownikow miejskich jednostek 

wlasne gminy 
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16. I Prowadzenie dokumentacji dotycz'tcej funkcjonowania 
stalego dyZuru w Biurze oraz jej aktualizacja. 

organizacyjnych 

§ 46a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi 
(zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

zarz'tdzenie Nr 1742NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia I wlasne gminy 
29 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Stalych DyZurow Prezydenta 
Miasta Lodzi 

17. I Udost((pnianie wnioskodawcom infonnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie do infonnacji I wlasne gminy 
oraz infonnacji sektora publicznego w ce1u ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 
wykorzystywania, b((d'tcych w dyspozycji Oddzialu. 

18. I Przekazywanie do udost((pnienia w Biuletynie Infonnacji 
Publicznej Urz((du Miasta Lodzi infonnacji 
i materialow dotycz'tcych Biura we wspolpracy 
z wewn((trznymi komorkami organizacyjnymi. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu infonnacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1446) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'tcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r., 
Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z pozn. zm.) 

§ 4 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania infonnacji 
publicznej oraz infonnacji sektora publicznego w ce1u ponownego 
wykorzystywania (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 9328NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie I wlasne gminy 
do infonnacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) 

Instrukcja post((powania w sprawie udost((pniania materialow 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi (zal'tcznik 
do zarz'tdzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

19. I Sporz'tdzanie wyciClgow z jednolitego rzeczowego I Instrukcja kancelaryjna (zal'tcznik nr 1 do rozporz'tdzenia Prezesa I wlasne gminy 
wykazu akt dla potrzeb Biura oraz ich aktualizacja. Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
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Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

20. Przygotowywanie i przekazywanie dolrumentacji Biura § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zahtcznik nr 1 do rozporzGldzenia wlasne gminy 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale ZarzGldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalGlcznik nr 6 do rozporzGldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

----
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Zahwznik 
do Szczeg61owego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 
w Departamencie Rewitalizacj i i Sportu 
Urz((du Miasta Lodzi 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
BIURA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

W DEPARTAMENCIE REWITALIZACJI I SPORTU 
URZ~DU MIASTA LODZI 

DYREKTOR 

I 
I 

- ZAST~PCA 

DYREKTORA 

Oddzial Dysponowania Oddzial 
Lokalami Mieszkalnymi - Polityki Lokalowej 

Oddzial Regulacji Oddzial Zasobu 
Tytul6w Prawnych - Nieruchomosci 

Oddzial ds. 
Administracyjno-
Ekonomicznych 
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