
ZARZ~DZENIE Nr ~g6 NIII/19 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia ~~ stycznia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadaii realizowanych 
przez Wydzial Zarzljdzania Kryzysowego i Bezpieczeiistwa 

w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi. 

N a podstawie art. 33 us!. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994. 1000, 1349, 1432 i 2500) w zwi¢u z art. 92 us!. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzlldzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 
995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 56 Regu1aminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, 
stanowillcego zalllcznik do zarzlldzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regu1aminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, 
zmienionego zarzlldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NI/12 z dnia 31 maja 2012 r., 
Nr 2526NII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728NII12 z dnia 24 1ipca 2012 r., 
Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., 
Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., Nr 3230NII12 z dnia 30 paidziernika 2012 r., 
Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., 
Nr 3595NIIl2 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., 
Nr 3822NII13 z dnia 251utego 2013 r., Nr 4137NII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 
z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 4684NII13 z dnia 25 1ipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 
26 sierpnia 2013 r., Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 
151istopada 2013 r., Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 
24 stycznia 2014 r., Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marca 
2014 r., Nr 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 31 1ipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., 
Nr 9NIII14 z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., 
Nr 276NIII15 z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 51lNIII15 z dnia 2 marca 2015 r., 
Nr 525NIII15 z dnia 3 marca 2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., 
Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., 
Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 2214NIII15 z dnia 30 pazdziernika 2015 r., 
Nr 2411NIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., Nr 2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., 
Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., Nr 2656NlI115 z dnia II stycznia 2016 r., 
Nr 2975NIII16 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., 
Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr 4384NIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
Nr 4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 4932NIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., 
Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., Nr 5247NIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., 
Nr 5476NIII17 z dnia 10 marca 2017 r., Nr 5637NIII17 z dnia 30 marca 2017 r., 
Nr 5709NIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., Nr 6100NIII17 z dnia 26 maja 2017 r., 
Nr 6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., 
Nr 6531NIII17 z dnia 18 1ipca 2017 r., Nr 6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., 
Nr 7098NIII17 z dnia 19 paidziernika 2017 r., Nr 7204NIII17 z dnia 9 listopada 2017 r., 
Nr 7565NIII17 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 7987NIII18 z dnia 12 marca 2018 r., 
Nr 8337NIII18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 8391NIII18 z dnia 14 maja 2018 r., 
Nr 8657NIII18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr 8935NIII18 z dnia 13 lipca 2018 r., 
Nr 9020NIII18 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 9261NIII18 z dnia 31 sierpnia 2018 r., 
Nr 9480NIII18 z dnia 5 pazdziernika 2018 r., Nr 4NIIII18 z dnia 22 listopada 2018 r., 
Nr 30NIII/18 z dnia 29 listopada 2018 r., Nr 275NIIII18 z dnia 31 grudnia 2018 r. 
i Nr 291NIlI/19 z dnia 2 stycznia 2019 r. 

zarzljdzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadaii realizowanych przez Wydzial Zarzlldzania 
Kryzysowego i Bezpieczenstwa w Oepartamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, 
stanowillcy zalllcznik do niniejszego zarzlldzenia. 



§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzarn Dyrektorowi Wydzialu Zarz,!dzania 
Kryzysowego i Bezpieczenstwa w Departarnencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz!!dzenie Nr 7487NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 grudnia 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadait rea1izowanych przez Wydzial 
Zarz,!dzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa w Departarnencie Prezydenta Urzydu Miasta 
Lodzi. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania. 

'vI;Ianna ZDANOWSKA 
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Lp. 

I. 

2. 

Zalijcznik 
do zarzijdzenia Nr3~6 NIlI/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2?J stycznia 2019 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ WYDZIAL ZARZl\DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA 

W DEPARTAMENCIE PREZYDENTA URZF,;DU MIASTA LODZI 

I. Centrum Zarzlldzania Kryzysowego 

Zadania Podstawa prawna 

Pelnienie calodobowego dyzuru w celu zapewnienia art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzijdzaniu 
przeplywu informacji na potrzeby zarzlldzania kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 140 I, z p6zn. zrn.) 
kryzysowego, a w tym: 
1) przyjrnowanie zgloszen 0 zagrozeniach § 23 ust. 1 pkt 1 i 6 Regularninu organizacyjnego Urzt,:du Miasta 

bezpieczenstwa i 0 wystijpieniu zdarzeil naglych, Lodzi (zal1jcznik do zarzi)dzenia Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta 
a takze 0 awariach lub szkodach w urzijdzeniach Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z pozn. zrn.) 
infrastruktury technicznej, drogowej I zasobach 
rnieszkaniowych; 

2) dokonywanie oceny zdarzenia oraz uruchornienie 
procedur zarz1jdzania kryzysowego; 

3) rnonitorowanie rniej sc, w kt6rych wystijpily nagle 
zdarzenia; 

4) przekazywanie zgloszeil i interwencj i 0 zdarzeniach 
do wlasciwych sluzb i instytucji; 

5) dokumentowanie podejrnowanych dzialan; 
6) sporz1jdzanie rneldunk6w, raportow, kornunikat6w 

i informacji 0 sytuacji i potencjalnych zagrozeniach. 

W sp61dzialanie z centrami zarzijdzania kryzysowego art. 20 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzijdzaniu 
organ6w adrninistracji publicznej, w tym utrzymywanie kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z p6zn. zrn.) 
stalej 11jcznosci i biezijca wyrniana informacji. 

zarzijdzenie Nr 349NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z d~ 

Rodzaj zadania 

wlasne grniny 

wlasne grniny 



5 lutego 2015 r. w sprawie organizacji i warunkow przygotowania 
na terenie miasta Lodzi systemu wykrywania i alarmowania 

§ 23 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (za1llcznik do zarZlldzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

3. I Nadzorowanie funkcjonowania miejskiego systemu I art. 20 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzlldzaniu I wlasne gminy 
wykrywania i alarmowania oraz miejskiego systemu kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z poin. zm.) 

4. 

5. 

wczesnego ostrzegania ludnosci 0 zagrozeniach poprzez 
m.ln.: 
1) zbieranie opracowanie danych 0 skazeniach, 

zakaZeniach, napromieniowaniu i innych 
nadzwyczajnych zagrozeniach ludnosci i srodowiska, 
a takZe prowadzenie rozpoznania warunkow 
atmosferycznych; 

2) prognozowanie okreslanie rzeczywistej sytuacji 
zagrozeit; 

3) powiadamianie 0 zagrozeniach oraz opracowanle 
wnioskow i propozycji dla Prezydenta Miasta Lodzi; 

4) ostrzeganie i alarmowanie zagrozonej ludnosci oraz 
informowanie 0 zasadach zachowania siy przed 
i w trakcie ich wystllPienia. 

Wspolpraca z podmiotami realizujllcymi monitoring 
srodowiska, m.in. z: Regionalnll Oyrekcjll Ochrony 
Srodowiska w Lodzi; Wojewodzkim lnspektoratem 
Ochrony Srodowiska w Lodzi, Powiatowll Stacjll 
Sanitamo-Epidemiologicznll w Lodzi. 

Wspoldzialanie z podmiotami prowadzllcymi akcje 
ratownicze, poszukiwawcze i humanitame w zwalczaniu 
skutkow klysk zywiolowych, katastrof naturalnych, 
pozarow, katastrof budowlanych i drogowych oraz 
awarii w urzlldzeniach infrastruktury technicznej. 

§ 2 ust. 2 zarZlldzenia Nr 349IVIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie organizacji i warunkow 
przygotowania na terenie miasta Lodzi systemu wykrywania 
i alarmowania 

art. 20 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzlldzaniu I wlasne gminy 
kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z poin. zm.) 

zarzlldzenie Nr 349IVIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
5 lutego 2015 r. w sprawie organizacji i warunkow przygotowania 
na terenie miasta Lodzi systemu wykrywania i alarmowania 

art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzlldzaniu I wlasne gminy 
kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z p6:i:n. zm.) 
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6. 1 Koordynowanie udzialu oddzialow Sil Zbrojnych I art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarz~dzaniu I wlasne gminy 
Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadan z zakresu kryzysowyrn (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z pMn. zm.) 
zarz~dzania kryzysowego. 

7. 1 Realizowanie zadar\. stalego dyzuru na potrzeby I art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarz~dzaniu I wlasne gminy 
podwyzszania gotowosci obronnej par\.stwa, w tym: kryzysowyrn (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z pMn. zm.) 
I) przyjmowanie zadan, polecen i informacji 

z wojewodzkich ogniw kierowania i natychmiastowe 
przekazywanie ich Prezydentowi Miasta Lodzi; 

2) powiadamianie osob odpowiedzialnych za osi~ganie 
wyzszych stanow gotowosci obronnej w mieScie 
Lodzi; 

3) zbieranie informacji 0 aktualnej sytuacji obronnej 
w miescie Lodzi; 

4) przekazywanie polecen Prezydenta Miasta Lodzi 
kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych 
oraz innyrn podmiotom wytypowanyrn 
do wykonywania okreslonych zadar\. obronnych, 
maj~cym siedziby na terenie miasta Lodzi. 

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym obowi~ku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1459, 
z pozn. zm.) 

rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesma 2004 r. 
w sprawie gotowoSci obronnej par\.stwa (Oz. U. poz. 2218) 

zarz~dzenie Nr 2336NIlII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 listopada 2015 r. w sprawie Systernu Stalych Oyzurow 
Prezydenta Miasta Lodzi 

8. IOpracowanie Miejskiego Planu 
Kryzysowego oraz jego aktualizacja. 

Zarz~zania I art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.1 wlasne powiatu 
o zarz~dzaniu kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, 

9. 1 Aktualizowanie baz danych 0 zagrozeniach oraz 0 silach 
i srodkach byd~cych w posiadaniu podmiotow na terenie 
miasta Lodzi, ktore mog~ bye przydatne w sytuacjach 
kryzysowych. 

z pozn. zrn.) 

art. 4 ust. I pkt 4 i art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarz~dzaniu kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, 
z pMn. zm.) 

wlasne gminy 

10.1 Obsluga administracyjno-organizacyjna 
Zespolu Zar~dzania Kryzysowego w Lodzi. 

Miejskiego I art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarz~dzaniu 1 wlasne gminy 
kryzysowyrn (Oz. U. z 2018 r. poz. 140 I, z pozn. zm.) 

§ 4 ust. 2 zarz~dzenia Nr 1593NIIII Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powolania i ustalenia skladu 
Miejskiego Zespolu Zarz~dzania Kryzysowego w Lodzi 
(z pozn. zrn.) 
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§ 23 ust. I pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'lcznik do zarZ'\dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

II. Organizacja 1 realizacja zadaiJ. z zakresu ochrony art. 17 ust. 2 pkt 6 i art. 19 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia wlasne gminy i 
infrastruktury krytycznej miasta Lodzi. 2007 r. 0 zarz'ldzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, wlasne powiatu 

zpMn. zm.) 

12. Przyjmowanie zawiadomien zwi¥anych art. 22 ust. I i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo zlecone gminie z 
z organizowaniem zgromadzen w trybie uproszczonym. o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408, z pain. zm.) zakresu administracji 

rzadowei 
13. Zarz'ldzanie, organizowanie 1 prowadzenie szkolen, art. 17 ust. 2 pkt 3 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia wlasne gminy 

cwiczen i treningaw z zakresu zarz'ldzania kryzysowego. 26 kwietnia 2007 r. 0 zarz'ldzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. i wlasne powiatu 
poz. 1401, z pam. zm.) 

14. Uczestniczenie w zabezpieczeniu sil i srodkaw dla akcji art. 17 ust. 2 pkt 1 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia wlasne gminy i 
ratowniczych, likwidacji skutkow nadzwyczajnych 2007 r. 0 zarz'ldzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, wlasne powiatu 
zagrozen, w tym katastrof statkow powietrznych z poin. zm.) 
i zagrozen czasu pokoju i wojny. 

§ 15 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacY.inego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

15. Moni torowanie realizacj i zadaiJ. przez powiatowe sluZby, art. 17 ust. 2 pkt 1 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia wlasne gminy i 
inspekcje 1 strate, dla ktorych zwierzchnikiem 2007 r. 0 zarz'ldzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, wlasne powiatu 
slu:i:bowym jest Prezydent Miasta Lodzi oraz przez inne zpoin. zm.) 
instytucje realizuj'lce zadania z zakresu bezpieczenstwa 
obywateli i porz'ldku publicznego. 

I 

16. Przygotowywanie opinii Prezydenta Miasta Lodzi § 7 ust. 2 rozporz'ldzenia Ministra Infrastruktury z dnia wlasne gminy 
w zakresie wyratenia zgody na wykonywanie lotow II czerwca 20 lOr. w sprawie zakazow lub ograniczen lotow 

I w strefie R. na czas dluzszy niz 3 miesi'lce (Dz. U. poz. 678, z poin. zm.) 

17. Opracowanie Planu ochrony przed powodzi'l i jego art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym wlasne gminy i 
aktualizacja. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pMn. zm.) wlasne powiatu 

art. 34 ust. I a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z pain. zm.) 
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IS./ Prowadzenie, spraw zwi1!Zanych 
zamowien publicznych, w tym: 

z udzielaniem / ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
(Oz. U. z 20lS r. poz. 19S6, z pozn. zm.) 

I) przygotowywanie propozycji Centrum do planu 
zamowien publicznych; I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 

2) przygotowywanie materia!ow dokumentow (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.) 
niezbydnych do prowadzenia postypowan 
o udzielenie zamowien publicznych dotycz'lcych 
zadan realizowanych przez Centrum; 

3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych. 

Regulamin udzielania zamowien publicznych 
w Urzt;dzie Miasta Lodzi (zal'!Cznik do zarz'ldzenia 
Nr 6S50NIIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia S wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyratonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje sit; (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 4679NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia IS paZdziemika 
2016 r., z pom. zm.) 

19./ Przygotowywanie materialow do udostypnienia I ustawa z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi publicznej (Oz. U. z 20lS r. poz. 1330, z pozn. zm.) 
w zakresie zadan prowadzonych przez Centrum. 

20./0pracowywanie sprawozdail, analiz i informacji 
dotycz'lcych zadail realizowanych przez Centrum. 

21./ Przygotowywanie i przekazywanie 
Centrum do Archiwum Zak!adowego 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

dokumentacji 
w Wydziale 

Instrukcja postypowania w sprawie udostt;pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9375NIIIIS Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia IS wrzeSnia 20 IS r.) 

§ 14 ust. I pkt IS Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I w!asne gminy 
Lodzi (za!'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia IS stycznia 20 II r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia!ania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
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Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 I I r. w sprawie instrukcj i 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pOin. zm.) 
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II. Oddzial Budietu i Gospodarowania Sprz~tem 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

I. I Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatk6w I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U.[ wlasne grniny 
i dochod6w budzetu miasta Lodzi w cz.,:sci dotycz~cej z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.) 
Wydzialu, w szczeg6lnosci: 
I) opracowywanie material6w planistycznych I ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 

do projektu budzetu oraz projekt6w plan6w i plan6w z 2018 r. poz. 395, z p6in. zm.) 
finansowych w zakresie realizowanych zadan oraz 
ich aktualizacja; rozporz~dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budZetowej 
i planach finansowych; (Dz. U. poz. 109, z p6in. zm.) 

3) sporz~dzanie projekt6w harmonogram6w 
i harmonogram6w realizacji dochod6w i wydatk6w rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. 
oraz ich aktualizacja; w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, 

4) kontrola formalno-rachunkowa faktur/wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz~cych ze ir6del 
przedkladanie ich do zatwierdzenia i do wyplaty oraz zagranicznych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6Zn. zm.) 
prowadzenie ewidencji dokument6w ksi.,:gowych; 

5) prowadzenie ewidencji zawieranych um6w; rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 20 lOr. 
6) prowadzenie ewidencji zaanga:towania wydatk6w w sprawie sprawozdait jednostek sektora finans6w publicznych 

wedlug szczeg6lowej klasyfikacji wydatk6w, w tym w zakresie operacji finansowych (Oz.U. z 2014 r. poz. 1773) 
wydatk6w strukturalnych; 

7) spor~dzanie zapotrzebowait na uruchomienie rozporz~dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzeSnia 
srodk6w finansowych na realizacj.,: zadania; 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu 

8) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem paitstwa, budzet6w jednostek samorz~du terytorialnego, jednostek 
Ksi.,:gowosci dotycz~cych realizacji dochod6w budzetowych, samorz~dowych zaklad6w budzetowych, 
i wydatk6w, zaanga:towania srodk6w oraz said paitstwowych funduszy celowych oraz paitstwowych jednostek 
naleznosci i zobowi~ait; budzetowych maj~cych siedzib.,: poza granicami Rzeczypospolitej 

9) spor~dzanie sprawozdait budzetowych Polskiej (Oz. U. poz. 1911, z pMn. zm.) 
i finansowych oraz analiz informacji 
z wykonania budzetu. I uchwala Nr XCl/1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 

2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z pMn. zm.) 
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coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 

coroczne zarzlldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozer\. 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzorow materialow planistycznych niezbt;dnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarzlldzenie Nr 6529NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi¥ujllcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

zarZlldzenie Nr 5294NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wnioskow 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporZlldzania projektu harmonograrnu i harmonograrnu 
realizacji dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 
komorek organizacyjnych Urzt;du Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych (za1llcznik do zarzlldzenia 
Nr 5210NV13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 pa±dziemika 
2013 r.) 

Zasady sPorzlldzania, przekazywania i kontroli sprawozdar\. 
budzetowych oraz sprawozdar\. w zakresie operacji finansowych 
w Urzt;dzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych 
(za1llcznik do zarzlldzenia Nr 6969NII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z poin. zm.) 
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2. 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840IVIIII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 L, z p6:i:n. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi:p:uj'lce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia 260IVIII/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 grudnia 2018 L) 

Prowadzenie spraw zwi:p:anych z 
ochotniczych strazy pozamych, w tym: 

finansowaniem I art. 32 ust. 2, 3 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 L 0 ochronie I wlasne gminy 
przeciwpozarowej (Oz. U. z 2018 L poz. 620, z pozn. zm.) 

I) przyjmowanie, weryfikacja i analiza wniosk6w 
dotycz'lcych udzialu czlonk6w ochotniczych straZY 
pozamych w akcjach ratowniczych i szkoleniach; 

2) opisywanie i klasyfikowanie not i rachunk6w 
zwi:p:anych z ponoszeniem koszt6w WYPosaZenia, 
utrzymania i zapewnienia gotowosci bojowej 
ochotniczych straZy pozamych; 

3) przygotowywanie wniosk6w 0 zmiany w budzecie na 
podstawie zglaszanych potrzeb przez ochotnicze 
straZe pozame; 

4) monitorowanie wydatk6w poszczeg61nych 
ochotniczych straZy pozamych; 

5) rozliczanie udzielonych dotacji ochotniczym straZom 
pozamym. 

uchwala Nr LVIII1082/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 13 maja 
2009 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniyznego 
naleznego czlonkom ochotniczych straZy pozamych 

zarz'ldzenie Nr 42551VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wyplaty ekwiwalentu 
pieniyznego za udzial czlonk6w ochotniczych straZY pozamych 
w dzialaniach ratowniczych lub szkoleniach pozarniczych 
organizowanych przez PailstWOW'l StraZ Pozam'llub miasto L6dz 

3. I Podejmowanie dzialail ~aj'lcych na celu pozyskiwani~ I art. 19b pkt I. ustawy z dnia 24 sierpnia 199? L 0 Pailstwowej I wlasne gminy 
dotacJ! z przeznaczemem dla Komendy M!eJskieJ Strazy PozameJ (Oz. U. z 2018 r. poz. 1313, z pozn. zm.) 
Pailstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi. 

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 L, z p6:i:n. zm.) 

4. I Przygotowywanie umow i porozumie~ dot~cz'lc~C~ I art. 13 ust. 3 ustawy z dn~a, 6 kwietnia 1990 L 0 Policji I wlasne gminy 
dofinansowama z budzetu m!asta Lodz! zadan PohCJ! (Oz. U. z 2017 L poz. 2067, z pozn. zm.) 
w zakresie poprawy poziomu bezpieczenstwa w miescie. 

§ IS ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarZ'ldzeniaNr !964lVI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
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z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

5. I Wyposazanie i utrzymywanie miejskiego magazynu I art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie I wlasne powiatu 
przeciwpowodziowego. powiatowyrn (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z p6Zn. zrn.) 

6. 

7. 

Zaopatrywanie organ6w i forrnacji obrony cywilnej 
w sprzt;t, srodki techniczne i umundurowanie niezbt;dne 
do wykonywania zadaiJ. obrony cywilnej, 
zapewnienie odpowiednich warunk6w ich 
przechowywania, konserwacji, eksploatacji, rernontu 
i wymiany oraz prowadzenie ewidencji sprzt;tu obrony 
cywilnej. 

Prowadzenie spraw zwi¥anych z gospodarowaniem 
mieniem znajduj~cym sit; na wyposaZeniu Wydzialu oraz 
jednostek ochotniczych straZY pozarnych, w tym: 
1) prowadzenie ewidencj i srodk6w trwalych 

i srodk6w trwalych 0 charakterze wyposaZenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tyrn prowadzenie ksi~ 
inwentarzowych oraz ich aktualizacja; 

2) prowadzenie rejestru kart uZytkownika; 
3) przygotowywanie wniosk6w 0 likwidacjt; srodk6w 

trwalych; 
4) udzial w inwentaryzacji ijej rozliczaniu. 

§ 3 pkt 14 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie szczeg61owego zakresu dzialania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szef6w obrony cywilnej wojew6dztw, powiat6w 
i gmin (Dz. U. poz. 850) 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracji 
rz~dowej, 

wlasne powiatu 

ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U.I wlasne gminy 
z 2018 r. poz. 395, z p6in. zm.) 

lnstrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zar~dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6Zn. zrn.) 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywow 
trwalych stanowi~cych wlasnos6 Miasta Lodzi, bt;d'lcych 
w uZywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzt;du 
Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1985NIII15 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz'ldzenie Nr 330lNIlI16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzt;dzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreSlenia zakresu jej dzialania 

8. I Prowadzenie, spraw zwi¥anych z udzielaniem I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
zamowien publicznych, w tym: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6Zn. zrn.) 
I) sporz~dzanie planu zamowien publicznych Wydzialu 

oraz jego aktualizacja; I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
2) przygotowywanie materialow dokumentow (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.) 

niezbydnych do prowadzenia poslypowaiJ. 
o udzielenie zamowien publicznych dotyc~cych I Regulamin udzielania zarnowien publicznych w Urzydzie Miasta 
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zadail realizowanych przez Oddzial; 
3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; 
4) prowadzenie Rejestru udzielanych zarnoWien 

publicznych Wydzialu, do ktorych ustawy Prawo 
zarnowien publicznych nie stosuje siy. 

Lodzi (zalllcznik do zarzlldzenia Nr 6850NIIII7 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 8 wrzdnia 2017 r.) 

Regularnin udzielania zarnowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrai:onej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zarnowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zarnowien 
publicznych nie stosuje siy (zalllcznik do zarzlldzenia 
Nr 4679NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pazdziernika 
2016 r., z pMn. zm.) 

9. IOpracowywanie materialow do publikacji w Biuletynie I ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi w zakresie publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pozn. zm.) 
zadail prowadzonych przez Oddzial. 

10. IOpracowywanie sprawozdaiJ., analiz i informacji 
dotyczllcych zadail realizowanych przez Oddzial. 

II. przygotowywanie i przekazywanie 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego 
Zarzlldzania Kontaktami z Mieszkailcarni. 

dokumentacji 
w Wydziale 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypnienia materialow 
w Biuletynie Informacj i Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zalllcznik do zarzlldzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzdnia 2018 r.) 

§ 14 ust. I pkt 18 Regularninu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zalllcznik do zarZlldzenia Nr 1964NlI12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalllcznik nr 1 do rozporzlldzenia I wlasne gminy 
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, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalllcznik nr 6 do rozporzlldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelarY,jnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 

I I 



Lp. 

I. 

III. Oddzial Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrozen i Systemu Bezpieczenstwa 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Prowadzenie spraw dotycZllcych ochotniczych straZY I art. 7 ust. I pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie I wlasne gminy 
pozarnych, w tym: gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6zn. zm.) 
I) analizowanie danych statystycznych dotYCZllcych 

dzialalnosci jednostek ochotniczych straZY 
pozarnych; 

2) opmlowanie projekt6w budzetu SPorzlldzanych 
przez Zarzlld Miejski ZwillZku Ochotniczych StraZY 
Pozarnych i jednostki ochotniczych strazy 

art. I, art. 26, art. 28, art. 29, art. 32, art. 34 w zwi!jZku 
z art. IS pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpozarowej (Oz. U. z 2018 r. poz. 620, 
z p6zn. zm.) 

pozarnych; I art. 109 ust. I b ustawy z dnia 5 stycznia 20 II 
3) prowadzenie spraw zwi!jZanych z ponoszeniern 0 kierujllcych pojazdarni (Oz. U. z 2017 r. poz. 978, z pMn. zrn.) 

r. 

koszt6w WYPosaZenia, utrzymania i zapewnienia 
gotowosci bojowej jednostek ochotniczych strazy 
poZarnych, jak r6wniez bezplatnego urnundurowania 
i okresowych badaR lekarskich ich czlonk6w; 

4) weryfikacja zasadnosci zakup6w i biezllcych oplat 
dokonywanych przez ochotnicze straZe pozarne 
w rarnach przyznanego tym jednostkom budzetu; 

5) opiniowanie wniosk6w dotYCZllcych realizacji zadan 
ochotniczych straZY pozarnych zglaszanych przez 
jednostki pornocnicze miasta oraz w rarnach budzetu 
obywatelskiego; 

6) aktualizowanie baz danych dotYCZllcych 
wyposaZenia jednostek ochotniczych straZY 
pozarnych w sprzyt; 

7) zawieranie urn6w z ochotnikarni na konserwacjy 
sprzytu i pojazd6w pozarniczych; 

8) wspieranie inicjatyw jednostek ochotniczych strazy 
pozarnych zwi!jZanych z edukacjll w zakresie 
profilaktyki pozarowej mieszkanc6w miasta Lodzi 
oraz w organizacji turniej6w wiedzy pozarniczej 
wsr6d mlodziezy i zawod6w sportowo-pozarniczych 

§ 4 ust. I rozporZlldzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezplatnych badan 
lekarskich czlonka ochotniczej straZy pozarnej biorllcego 
bezposredni udzial w dzialaniach ratowniczych (Dz. U. poz. 1627) 

zarzlldzenie Nr 1959IVUI2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
19 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu 
na najlepszych 16dzkich straZak6w z jednostek ochotniczych straZY 
pozarnych w Lodzi 

§ 23 ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalllcznik do zarZl)dzenia Nr 1964IVI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zrn.) 

12 



2. 

jednostek poprzez: 
a) zakup nagrod, 
b) udzial przedstawicieli Oddzialu w organizowanych 

imprezach i komisjach konkursowych, 
c) przekazywanie materialow edukacyjnych; 

9) przeprowadzanie konkursu na najlepszych lodzkich 
straZakow z jednostek ochotniczych straZy 
pozamych. 

Ookonywanie analiz stanu ochrony przeciwpozarowej 
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i ochrony 
przeciwpoZarowej w stosunku do Urzt;du Miasta Lodzi 
i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym 
opracowywanie projektow rocznych planow kontroli 
zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta Lodzi oraz ich 
przeprowadzanie. 

art. 7 us!. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie I wlasne gminy 
gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z pMn. zm.) 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpozarowej (Oz. U. z 2018 r. poz. 620, 
zpozn. zm.) 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1202, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Spraw Wewnt;trznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 20 lOr. w sprawie ochrony przeciwpozarowej 
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Oz. U. 
poz.719,zpom.zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Spraw Wewnt;trznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia 
w wody oraz drog pozarowych (Oz. U. poz. 1030) 

rozporz<jdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac 
budynki i ich usytuowanie (Oz. U. z 2015 r. poz. 1422, 
z pMn. zm.) 

rozporz'ldzenie 
w sprawie 

Ministra Srodowiska 
szczegolowych 

z dnia 22 marca 2006 r. 
zasad zabezpieczenia 
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przeciwpozarowego lasow (Oz. U. poz. 405, z pOtn. zm.) 

przepisy Polskich Norm dotycz'!ce ochrony przeciwpozarowej 

§ 4 pkt 4 rozporz'!dzenia Rady Ministrow z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej 
wojewodztw, powiatow i gmin (Oz. U. poz. 850) 

Regulamin kontroli (zal'!cznik do zarZ'!dzenia Nr I 094N III I 5 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

coroczne zarz'!dzenie Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie 
wprowadzenia planu kontroli w zakresie bezpieczenstwa 
pozarowego i ochrony przeciwpozarowej. 

§ 23 ust. I pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarZ'!dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zrn.) 

3. I Rozpatrywanie wn.iosko,w mieszkancow mi~sta Lodzi I art .. 7 ust. I pkt 14 ustawy z dnia 8 ma~~a 1990 r. 0 samorz'!dzie I wlasne gminy 
dotycz,!cych bezpleczenstwa pozarowego I ochrony gmmnyrn (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z pozn. zm.) 
przeciwpoZarowej w odniesieniu do zasobow 
komunalnych miasta oraz wnioskow komorek I art. I pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi i miejskich przeciwpozarowej (Oz. U. z 2018 r. poz. 620, z po:i:n. zm.) 
jednostek organizacyjnych. 

§ 23 ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'!cznik do zarZ'!dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zrn.) 

4. I Inicjowanie dzialan edukacyjnych i popularyzatorskich I art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie I wlasne gminy 
z zakresu bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej gminnyrn (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z po:i:n. zm.) 
poprzez m.in.: 
I) podejmowanie dzialan edukacyjnych w zakresie I art. 1 pkt I ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie 

bezpieczenstwa pozarowego w odniesieniu do dzieci przeciwpozarowej (Oz. U. z 2018 r. poz. 620, z poin. zrn.) 
ze szkol i przedszko Ii; 
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2) wsp61udzial 
. . 

z mnyml 
konkurs6w 

. . 
orgamzowamu 
przedszkoli, szk61; 

podmiotami 
edukacyjnych 

przy 
dla 

3) wsp61udzial w przygotowywaniu material6w 
edukacyjnych dotycz'lcych bezpieczenstwa 
i ochrony przeciwpozarowej. 

§ 23 ust. I pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta 
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

5. IOzialania podejmowane . razem z Panstwow'l StraZ'Il art. ~ pkt I us~awy z dnia 24 sierpnia 19~~ r. 0 ochronie I wlasne gminy 
Pozarn'l w Lodzl w zakresle: przeclwpozaroweJ (Oz. U. z 2018 r. poz. 620, z pozn. zm.) 
I) poprawy stanu ochrony przeciwpozarowej poprzez 

wsp61ne dzialania edukacyjne i popularyzatorskie; zarz'ldzenie Nr 1958IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2) dzialan operacyjnych jednostek ochotniczych straZY 19 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na 

pozarnych i wl'lczania ich do Krajowego Systemu najlepszych 16dzkich straZak6w z Komendy Miejskiej Panstwowej 
Ratowniczo - GaSniczego; StraZy Pozarnej w Lodzi 

3) przeprowadzania konkursu na najlepszych 16dzkich 
straZak6.w z Ko~endy Miejskiej Panstwowej StraZY I § 15 us.t. 4 Regulami~u organizacyjnego Urzt;du Mi~sta Lodz~ 
PozarneJ w Lodzl. (zal'lczmk do zarz'ldzema Nr 1964IVI/12 Prezydenta Mlasta Lodzl 

z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

6. I Popu~aryzowanie. stanu, ~rawnego do~c~cego oC?r0ny I art. ~ pkt I us~awy z dnia 24 sierpnia 19~~ r. 0 ochronie I wlasne gminy 
przeclwpozaroweJ wsrod pracownlkow mleJsklCh przeclwpozaroweJ (Oz. U. z 2018 r. poz. 620, z pozn. zm.) 

7. 

jednostek organizacyjnych i Urzydu Miasta Lodzi. 

Kierowanie, koordynowanie, kontrolowanie 
przygotowania i realizacji przedsit;wziyc oraz 
dokonywanie oceny stanu przygotowan obrony cywilnej 
przez instytucje panstwowe, przedsit;biorc6w 
i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje 
spoleczne dzialaj'lce na terenie miasta Lodzi. 

§ IS ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarZ'!dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym 
obowi¥ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1459, z p6in. zm.) 

§ 3 pkt 1 i § 4 pkt 4 i § 7 rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczeg61owego zakresu dzialania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef6w obrony cywilnej 
wojew6dztw, powiat6w i gmin (Oz. U. poz. 850) 

coroczny Plan dzialania Szafa .. Obrony Cywilnej Miasta -

zlecone gminie 
z zakresu 
administracji 
rZ'ldowej 

IS 



8. 

9. 

Opracowywanie, aktualizowanie i realizacja miejskiego 
planu obrony cywilnej oraz nadzor nad opracowywaniem 
zadait obrony cywilnej przez jednostki organizacyjne 
i podmioty gospodarcze realizuj,!ce te zadania w tym 
kart realizacji zadait. 

Planowanie dzialait w zakresie realizacj i zadait obrony 
cywilnej, w tyrn: 
I) opracowywanie i aktualizowanie wieloletnich 

i rocznych planow dzialania; 
2) nadzor nad opracowywaniem wieloletnich i rocznych 

planow dzialania przez instytucje podmioty 
gospodarcze z terenu miasta Lodzi. 

10. I Tworzenie i przygotowywanie do dzialania organow 
kierowania i forrnacji obrony cywilnej, w tyrn: 
1) planowanie zaopatrywania organow kierowania 

i forrnacji obrony cywilnej w sprzyt, srodki 
techniczne i urnundurowanie niezbydne 
do wykonywania zadait obrony cywilnej; 

2) kontrolowanie przygotowania forrnacji obrony 

Prezydenta Miasta Lodzi w dziedzinie obrony cywilnej 

art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnyrn 
obowi<!Zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1459, z pozn. zm.) 

§ 3 pkt 2 rozporz,!dzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow 
i gmin (Oz. U. poz.850) 

zarz,!dzenie N r 2224IVIII2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
14 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do 
opracowania planu obrony cywilnej miasta Lodzi oraz kart 
realizacji zadait obrony cywilnej przez miejskie jednostki 
organizacyjne, instytucje, przedsiybiorcow, inne jednostki 
organizacyjne i spoleczne organizacje ratownicze z terenu miasta 
Lodzi 

coroczny Plan dzialania Szefa Obrony Cywilnej Miasta -
Prezydenta Miasta Lodzi w dziedzinie obrony cywilnej 

§ 3 pkt 3 i § 5 ust. I rozporz'!dzenia Rady Ministrow z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej 
wojewodztw, powiatow i gmin (Oz. U. poz. 850) 

coroczny Plan dzialania Szefa Obrony Cywilnej Miasta -
Prezydenta Miasta Lodzi w dziedzinie obrony cywilnej 

art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnyrn 
obowi<!Zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1459, z pMn. zrn.) 

§ 3 pkt 7, 14, 20 i 23 oraz § 4 pkt 4 rozporz,!dzenia Rady 
Ministrow z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego 
zakresu dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracji 
rZ,!dowej 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracj i 
rZ,!dowej 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracji 
rz,!dowej 
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cywilnej i ratownik6w do prowadzenia dzialan I cywilnej wojew6dztw, powiat6w i gmin (Oz. U. poz. 850) 
ratowniczych. 

II. 

12. 

Przygotowanie i zapewnienie dzialania element6w 
(w tym formacji OC) systernu wykrywania 
i alarmowania oraz instytucji i sluzb wchodzllcych 
w sklad systemu wczesnego ostrzegania 0 zagrozeniach. 

Przygotowywanie i uaktualnianie plan6w ewakuacji 
ludnosci na wypadek powstania masowego zagrozenia 
dla zycia i zdrowia. 

13. I przygotowywanie i uaktualnianie plan6w w zakresie 
ochrony i ewakuacji d6br kultury i innego mienia 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

§ 3 pkt 6 rozPorzlldzenia Rady Ministr6w z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie szczeg61owego zakresu dzialania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szef6w obrony cywilnej wojew6dztw, powiat6w 
i gmin (Oz. U. poz. 850) 

zarzlldzenie Nr 349NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 5 lutego 
2015 r. w sprawie organizacji i warunk6w przygotowania 
na terenie miasta Lodzi systemu wykrywania i alarmowania 

§ 3 pkt 8 i 9 rozPorzlldzenia Rady Ministr6w z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie szczeg61owego zakresu dzialania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szef6w obrony cywilnej wojew6dztw, powiat6w 
i gmin (Oz. U. poz. 850) 

zarzlldzenie Nr 2204NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 maja 
2012 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowania 
plan6w ewakuacji II i III stopnia na wypadek masowego 
zagrozenia 

zarZlldzenie Nr 1726NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych 
do opracowania plan6w ewakuacji I stopnia przez publiczne 
i niepubliczne szkoly i plac6wki oswiatowe z terenu miasta Lodzi 

§ 3 pkt II rozporzlldzenia Rady Ministr6w z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie szczeg61owego zakresu dzialania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szef6w obrony cywilnej wojew6dztw, powiat6w 
i gmin (Oz. U. poz. 850) 

§ 5 rozPorzlldzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytk6w na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Oz. U. poz.2153) 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracji 
rZlldowej 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracji 
rZlldowej 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracj i 
rZlldowej 
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14. Planowanie I zapewnienie ochrony plodow rolnych § 3 pkt 10 rozporzijdzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca zlecone gminie 
I zwierzijt gospodarskich oraz produktow 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony z zakresu 
zywnosciowych i pasz, a takze ujc;c i urzijdzeit wodnych Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow administracji 
na wypadek zagrozenia zniszczeniem. i gmin (Oz. U. poz. 850) rZijdowej 

15. Koordynowanie zapewmema dostaw wody pitnej § 3 pkt 13 rozporzijdzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca zlecone gminie 
dla ludnosci I wyznaczonych zakladow przemyslu 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony z zakresu 
spozywczego oraz wody dla urzijdzeit specjalnych Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow administracj i 
do likwidacji skaZeit i do celow przeciwpozarowych. i gmin (Oz. U. poz. 850) rZijdowej 

16. Integrowanie sil obrony cywilnej oraz innych sluZb, § 3 pkt 15 rozporzijdzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca zlecone gminie 
w tym sanitarno-epidemiologicznych I spolecznych 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony z zakresu 
organizacj i ratowniczych do prowadzenia akcji Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow administracji 
ratunkowych oraz likwidacji skutkow klc;sk i gmin (Oz. U. poz. 850) rZijdowej 
zywiolowych i zagrozeit srodowiska. 

17. Opiniowanie projektow aktow prawa miejscowego § 3 pkt 16 rozporzijdzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca zlecone gminie 
dotyczijcych obrony cywilnej I majijcych wplyw 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony z zakresu 
na realizacjc; zadait obrony cywilnej. Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow administracji 

i gmin (Oz. U. poz. 850) rZijdowej 

18. Ustalanie wykazu instytucji paitstwowych, § 3 pkt 24 rozporzijdzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca zlecone gminie 
przedsic;biorcow i innych jednostek organizacyjnych oraz 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony z zakresu 
spolecznych organizacji ratowniczych przewidzianych Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow administracji 
do prowadzenia przygotowait i realizacji przedsic;wziC;c i gmin (Oz. U. poz. 850) rZijdowej 
w zakresie obrony cywilnej oraz jego aktualizacja. 

19. Przygotowanie i zapewnienie na wypadek wojny i klc;sk § 3 pkt 26 rozporzijdzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca zlecone gminie 
zywiolowych, niezbc;dnych sil do pomocy dorainej 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony z zakresu 
w grzebaniu zmarlych. Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow administracji 

i gmin (Oz. U. poz. 850) rzijdowej 

20. Inicjowanie i prowadzenie dzialalnosci § 3 pkt 4, 5 i 25 oraz § 4 pkt 4 rozporzijdzenia Rady Ministrow zlecone gminie 
popularyzatorskiej z zakresu obrony cywilnej, zagrozeit z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu z zakresu 
czasu pokoju i zagrozenia paitstwa oraz wojny, w tym dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej administracji 
sprawowanie nadzoru nad szkoleniami i cwiczeniami wojewodztw, powiatow i gmin (Oz. U. poz. 850) rZijdowej 
prowadzonymi w tym zakresie przez jednostki 
organizacyjne i podmioty gospodarcze na~renie miasta § 3 rozporzijdzenia Rady Ministrow z dnia 28 wrzesnia 

----
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Lodzi. 

21. I Prowadzenie, spraw zwillZanych 
zamowien publicznych, w tym: 

1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludnosci 
(Oz. U. poz. 421) 

zarz~dzenie Nr 39761V 11 0 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
IS lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad organizacji 
i zalozen programowych do szkolenia z zakresu ochrony ludnosci 
i obrony cywilnej 

z udzielaniem I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6Zn. zm.) 

I) przygotowywanie propozycji Oddzialu do planu 
zamowien publicznych; 

2) przygotowywanie materialow I 

niezb«dnych do prowadzenia 
o udzielenie zamowien publicznych 
zadaiJ. realizowanych przez Oddzial; 

dokumentow 
postypowaiJ. 
dotycz~cych 

3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych. 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 6850IVIVI7 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 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 
publicznych nie stosuje siy (zal~cznik do zarzlldzenia 
Nr 4679IVIVI6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paZdziemika 
2016 r., z poin. zm.) 

22. IOpracowywanie materialow do publikacji w Biuletynie I ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost«pie do informacji Iwlasne gminy 
Informacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi w zakresie publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.) 
zadaiJ. prowadzonych przez Oddzial. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzdnia 2018 r.) 

23. IOpracowywanie sprawozdaiJ., analiz i informacji I § 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miastalwlasne gminy 
dotycz~cych zadaiJ. realizowanych przez Oddzial. Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta 
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Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

24. Okreslenie ramowych zadait dotyczijcych systemu ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzijdzaniu kryzysowym wlasne gminy 
bezpieczenstwa miasta Lodzi w ramach Strategii (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z p6zn. zm.) i wlasne powiatu 
Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+ (w szczeg61nosci 
filar: przestrzen i srodowisko). ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym obowiijzku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1459, 
z p6zn. zm.) 

§ 23 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzc,:du Miasta 
Lodzi (zalijcznik do zarzijdzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

25. Ookonywanie analiz przyjc,:tych rozwiijZait dotyczijcych ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzijdzaniu kryzysowym wlasne gminy 
bezpieczenstwa mieszkaitc6w miasta Lodzi oraz (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z pMn. zm.) i wlasne powiatu 
inicjowanie nowych rozwiijZait organizacyjnych 
dotyczijcych bezpieczenstwa i porzijdku (we wsp61pracy rozporzijdzenie Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2004 r. 
z komorkami organizacyjnymi Wydzialu 1 Urzc,:du w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczenstwem 
Miasta Lodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, narodowym (Oz. U. poz. 978, z pozn. zm.) 
sluzbami, inspekcjami 1 stra:i:ami oraz innymi 
podmiotami realizujijcymi zadania w tym zakresie § 23 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzc,:du Miasta 
na terenie miasta). Lodzi (zalijcznik do zarzijdzenia Nr 1964Nl1l2 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
26. Opiniowanie wniosk6w dotyczijcych przekazywania art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Policji (Oz. U. wlasne gminy 

srodk6w finansowych na rzecz Komendy Miejskiej z 20 I 7 r. poz. 2067, z p6zn. zm.) 
Policji i Komendy Miejskiej Paitstwowej Stra:i:y Pozamej 
i wspolpraca w tym zakresie z Odzialem Budzetu art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 Panstwowej 
i Gospodarowania Sprzc,:tem. Stra:i:y Pozamej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1313, z pom. zm.) 

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzc,:du Miasta Lodzi 
(zalijcznik do zarzijdzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

27. Wsp6ldzialanie z Policjij, PaitstwOWij Stra:i:ij Pozarnij, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzijdzie wlasne powiatu 
Stra:i:ij Miejskij Lodzi 

. . 
sluzbami, powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, z p6m. zm.) w oraz lnnyml 

inspekcj ami i podmiotami w zakresie bezpieczenstwa 
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obywateli 
Lodzi. 

I porzljdku publicznego na terenu miasta I § 15 ust. 4 i § 23 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu 
Miasta Lodzi (zalljcznik do zarZljdzenia Nr 1964IVV12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z potn. zm.) 

28. I Analizowanie stanu, bezpiec~en~twa, . ,porzljdk~ I art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca, ~ 998 r. 0 samorzljdzie I wlasne powiatu 
pub\tcznego oraz zagrozen patologlaml w mlescle Lodzl powlatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, z pozn. zm.) 
na podstawie sprawozdan z rocznej (okresowej) 
dzialalnosci Komendanta Miejskiego Policji I art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Policji (Oz. U. 
i Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozamej z 2017 r. poz. 2067, z potn. zm.) 
w zakresie bezpieczenstwa i porzljdku. 

art. 21b pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpozarowej (Oz. U. z 2018 r. poz. 620, 
zpozn. zm.) 

art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzljdzaniu 
kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z potn. zm.) 

art. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 0 stanie klyski zywiolowej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) 

§ 2 ust. 1 i 2 rozporzljdzenia Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. 
w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierujljcego 
dzialaniem ratowniczym (Oz. U. poz. 259) 

29. I Wspoldzialanie w zakresie zapobiegania, art. 17 ust. 2 pkt 5 i Sa oraz art. 19 ust. 2 pkt 5 i Sa ustawy I wlasne gminy i 
przeciwdzialania i usuwania skutkow zdarzen z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzljdzaniu kryzysowym wlasne powiatu 
o charakterze terrorystycznym z Szefem Agencji (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z potn. zm.) 
Bezpieczenstwa Wewnytrznego. 

30. IObsluga organizacyjno-administracyjna 
Bezpieczenstwa i Porzljdku w Lodzi. 

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalllCznik do zarzljdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z potn. zm.) 

Komisji I § 2 zarzljdzenia Nr 1613IVIIII Prezydenta Miasta Lodzi z dnia I wlasne powiatu 
19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia skladu Komisji 
Bezpieczenstwa i Porzljdku w Lodzi (z pam. zm.) 

§ 23 ust. I pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
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Lodzi (zalf)cznik do zarzf)dzenia Nr 1964N1112 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

31. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalf)cznik nr 1 do rozporzf)dzenia wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 
Zarzf)dzania 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 (zalf)cznik nr 6 do rozporzf)dzenia 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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Lp. 

I. 

2. 

IV. Oddzial Spraw Obronnych 

Zadania 

Organizowanie, nakladanie, nadzorowanie 
i uruehamianie - we wspolpraey z Wydzialem Zdrowia 
i Spraw Spoleeznyeh - realizaeji zadari na potrzeby 
obronne paristwa w zakresie: 
I) opraeowania i aktualizaeji planu przygotowania 

podmiotow leezniezyeh na potrzeby obronne paristwa 
2) zwiykszenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu; 
3) planowania w zakresie organizaeji i funkejonowania 

zastypezyeh miejse szpitalnyeh; 
4) okreslenia sposobu postypowania w przypadku 

wyst!/pienia zdarzenia radiaeyjnego; 
5) okreslenia sposobu realizaeji swiadezen na rzeez 

jednostek publieznej i niepublieznej sluzby zdrowia 
realizuj!/eyeh zadania obronne. 

Opraeowanie i aktualizowanie planow dotyez!/eyeh 
funkejonowania miasta Lodzi w warunkaeh zewnytrznego 
zagrozenia bezpieezenstwa paristwa i w ezasie wojny, 
wtym: 
I) Regulaminu organizaeyjnego Urzydu Miasta Lodzi 

na ezas zewnytrznego zagrozenia bezpieezenstwa 
paristwa i w ezasie wojny; 

2) systemu stalego dy:i:uru dla potrzeb Prezydenta 
Miasta Lodzi; 

3) zestawow zadari dla Urzydu Miasta Lodzi; 
4) zabezpieezenia logistycznego; 
5) oeeny zagrozenia miasta na ezas "W"; 
6) organizaeji zapasowego miejsea praey. 

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0 Panstwowym Ratownietwie 
Medyeznym (Oz. U. z 2017 r. poz. 2195, z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakazen i chorob zakainyeh u ludzi (Oz. U. z 2018 r. poz. 151, 
z pMn. zm.) 

rozporZ!/dzenie Rady Ministrow z dnia 27 ezerwea 2012 r. 
w sprawie warunkow i sposobu przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotow leezniezyeh na potrzeby obronne paristwa oraz 
wlaseiwosei organow w tyeh sprawaeh (Oz. U. poz. 741) 

§ 3 pkt 12 rozporz!/dzenia Rady Ministrow z dnia 25 ezerwea 
2002 r. w sprawie szezegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szefow obrony eywilnej wojewodztw, powiatow 
i gmin (Oz. U. poz. 850) 

Rodzaj zadania 

zleeone gminie 
z zakresu 
administraeji 
rz!/dowej 

ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 r. 0 dzialaeh administraeji I zlecone gminie 
rz!/dowej (Oz. U. z 2018 r. poz. 762, z po:i:n. zm.) z zakresu 

rozporz!/dzenie Rady Ministrow 
w sprawie obiektow szezegolnie 
i obronnosei panstwa oraz 
(Oz. U. poz. 1090, z pom. zm.) 

administraeji 
z dnia 24 ezerwea 2003 r. I rz!/dowej 
waznyeh dla bezpieezenstwa 

ieh szezegolnej oehrony 

rozporz!/dzenie Rady Ministrow z dnia 
w sprawie kontroli wykonywania 
(Oz. U. poz. 151, z po:i:n. zm.) 

13 styeznia 2004 r. 
zadan obronnyeh 

rozporz!/dzenie Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2004 r. 
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczenstwem 
narodowym (l)z. U. poz. 978, z p6:i:n. zm.) 
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3. Opracowanie i aktualizowanie programu mobilizacji 
gospodarki dla miasta Lodzi oraz nadzorowanie realizacji 
zadait z niego WYllikajijcych. 

rozporzijdzenie Rady Ministrow z dnia 15 czerwca 2004 r. 
w sprawie warunkow i trybu planowania i finansowania zadait 
wykonywanych w ramach przygotowait obronnych paitstwa przez 
organy administracji rZijdowej i organy samorzijdu terytorialnego 
(Oz. U. poz. 1599, z pozn. zm.) 

rozporzijdzenie Rady Ministrow z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
w sprawie przygotowywania i wykorzystania systemow 
lijcznoSci na potrzeby obronne paitstwa (Oz. U. poz. 1855, 
zp6Zn. zm.) 

rozporzijdzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesma 2004 r. 
w sprawie gotowosci obronnej paitstwa (Oz. U. poz. 2218) 

rozporzijdzenie Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagait bezpieczeitstwa teleinformatycznego 
(Oz. U. poz. 948) 

rozporzijdzenie Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunkow i sposobu przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotow leczniczych na potrzeby obronne paitstwa oraz 
wlasciwosci organow w tych sprawach (Oz. U. poz. 741) 

zarzijdzenie Nr 2318NIUI5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
19 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania 
bezpieczeitstwem narodowym w miescie Lodzi 

zarzijdzenie Nr 8647NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
\3 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urz<;dowi Miasta Lodzi na czas zewn<;trznego 
zagrozenia bezpieczeitstwa paitstwa i w czasie wojny 

ustawa z dnia 23 sierpnia 200 I r. 0 organizowaniu zadait na rzecz zlecone gminie 
obronnosci paitstwa realizowanych przez przedsi<;biorcow z zakresu 
(Oz. U. poz. 1320, z p6Zn. zm.) administracji 
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4. Organizacja i utlZymanie Punktu Kontaktowego HNS 
(Host Nation Support) wspieraj'lcego przez panstwo
gospodarza sily sojusznicze (NATO) w okresie pokoju, 
kryzysu i wojny. 

ustawa z dnia 29 paidziernika 2010 r. 0 rezerwach I rZ'ldowej 
strategicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1846) 

rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 13 stycznia 2004 r. 
w sprawie ogolnych zasad wykonywania zadait w ramach 
powszechnego obowi<lZku obrony (Oz. U. poz. 152) 

rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie 
warunkow i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu 
na potrzeby obronne paitstwa, a takte jego ochrony w czasie 
wojny, oraz wlasciwosci organow w tych sprawach 
(Oz. U. poz. 294) 

rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2004 r. 
w sprawie powolywania do odbycia cwiczeit w jednostkach 
przewidzianych do militaryzacji (Oz. U. poz. 2627) 

rozpolZ'ldzenie Rady Ministrow z dnia 24 listopada 2009 r. 
w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonuj'lcych 
zadania na rzecz obronnosci i bezpieczeitstwa panstwa 
(Oz. u. poz. 1612) 

zarz'ldzenie Nr 4802/v/1O Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 wrzesnia 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania 
w Urzydzie Miasta Lodzi Punktu Kontaktowego Host Nation 
Support (HNS) (z poin. zm.) 
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5. I Prowadzenie spraw zwiljZanych ze zwolnieniem osob rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesma 2004 r. zlecone gminie 
zatrudnionych w Urzoydzie Miasta Lodzi i miejskich w sprawie reklamowania od obowiqzku pelnienia czynnej sluzby z zakresu 
jednostkach organizacyjnych od obowiqzku pelnienia wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny administracji 

6. 

7. 

8. 

sluzby wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji (Oz. U. poz. 2136, z poin. zm.) rzqdowej 
i w czasie wojny. 

Prowadzenie ewidencji pracownikow Urzoydu Miasta 
Lodzi podlegajqcych obowiqzkowi sluZby wojskowej. 

Prowadzenie spraw dotyczqcych nakladania 
i wykonywania obowiljZku swiadczen osobistych 
i rzeczowych na rzecz Sil Zbrojnych oraz innych 
uprawnionych podmiotow, w tym: 
I) opracowywanie planow swiadczen osobistych 

i etatowych oraz doraZnych swiadczen rzeczowych, 
a takZe ich aktualizacja; 

2) typowanie osob, rzeczy ruchomych i nieruchomosci 
do nalozenia obowiljZku swiadczen; 

3) wydawanie decyzji 0 nalozeniu obowiljZku 
wykonywania swiadczenia osobistego oraz 
przeznaczeniu rzeczy ruchomej lub nieruchomosci na 
cele swiadczen rzeczowych. 

Realizowanie zadait zwi¥anych z natychmiastowym 
uzupelnieniem Sil Zbrojnych, w tym: 
I) opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji akcji 

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia IS czerwca 2004 r.1 wlasne gminy 
w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantow uzupelnien 
o osobach podlegajqcych obowiljZkowi czynnej sluZby wojskowej 
oraz wydawania przez pracodawcow, szkoly i inne jednostki 
organizacyjne zaswiadczen w sprawach powszechnego obowiljZku 
obrony (Oz. U. poz. 1539, z pozn. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 5 paZdziemika 2004 r. 
w sprawie swiadczen osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju 
(Oz. U. poz. 2307, z pozn. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia II sierpnia 2004 r. 
w sprawie swiadczen osobistych i rzeczowych na rzecz obrony 
w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny (Oz. U. poz. 2081, 
z pOin. zm.) 

§ 23 ust. I pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzoydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964N1I12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

art. 60 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiljZku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1459, z pMn. zm.) 

zlecone gminie 
z zakresu 
administragi 
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9. 

10. 

kurierskiej; 
2) organizacja akcji kurierskiej; 
3) planowanie, organizowanie i udzial w treningach 

i szkoleniach akcji kurierskiej; 
4) nadz6r nad prowadzeniem akcji rozplakatowania 

obwieszczen w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie 
wOJny. 

Przyjmowanie wnioskow i przygotowywanie projektow 
decyzji 0 koniecznosci sprawowania przez osoby, ktorej 
doryczono karty powolania do odbycia sluzby wojskowej 
albo zolnierza - bezposredniej opieki nad czlonkiem 
rodziny oraz 0 uznaniu za posiadajllcego na wylllcznym 
utrzymaniu czlonka rodziny albo za zolnierza 
samotnego. 

Realizowanie zadan zwi¥anych z wyplatll swiadczen 
rekompensujllcych utracone wynagrodzenia zolnierzom 
rezerwy, ktorzy odbyli cwiczenia wojskowe oraz 
przyjrnowanie wnioskow i wydawanie decyzji 
o pokrywaniu naleznosci i oplat mieszkaniowych 
osobom spelniajllcym powszechny obowi¥ek obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz czlonkom ich rodzin. 

rozPorzlldzenie Ministrow Spraw Wewnytrznych i Administracji, 
Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. 
w sprawie trybu doryczania kart powolania i rozplakatowania 
obwieszczen 0 stawieniu siy osob do czynnej sluzby wojskowej 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 3) 

rozPorzlldzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrzdnia 
2015 r. w sprawie okreslenia wzorow kart powolania i ich 
przeznaczenia, a takze wzorow obwieszczen (Oz. U. poz. 1664, 
z pMn. zm.) 

art. 39a ust. I, art. 88 ust. I i art. 127 ust. I ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. 0 powszechnym obowi¥ku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1459, z pom. zm.) 

art. 52 i art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym 
obowi¥ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1459, z pozn. zm.) 

rozporzlldzenie Rady Ministrow z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia 
pieniyznego zolnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym 
do rezerwy niebydllcym zolnierzami rezerwy (Oz. U. z 2018 r. 
poz.881) 

rozporzlldzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 wrzesma 
2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania naleznosci i oplat 
mieszkaniowych osobom spelniajllcym powszechny obowi¥ek 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz czlonkom ich rodzin (Oz. U. 
poz. 1503) 

rZlldowej 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracj i 
rZlldowej 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracji 
rZlldowej 

II. I Realizowanie zadan zwi¥anych z przygotowaniem I art. 31 i art. 31 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym I zlecone powiatowi 
przeprowadzeniem rejestracji osob na potrzeby obowi¥ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. z zakresu 
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prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zalozenia I poz. 1459, z poin. zm.) 
ewidencji wojskowej, w tym: 
I) prowadzenie i aktualizacja rejestru osob na potrzeby 

kwalifikacji wojskowej; 
2) wysylanie wezwail imiennych pisemnych 

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Oz. U. z 2018 r. poz. 1314, z poin. zm.) 

do zgloszenia siy do rejestracji; 
3) egzekwowanie obowi!!Zku zgloszenia 

do rejestracji; 

rozporz!/dzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracj i 
Sly I z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osob na potrzeby 

prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zalozenia ewidencji 
wojskowej (Oz. U. z 2015 r. poz. 991) 4) wysylanie zawiadomien do gmin 0 ujyciu w rejestrze 

osob zameldowanych na pobyt czasowy powyzej 
trzech miesiycy na terenie miasta Lodzi. 

12. I Przygotowanie i udzial w przeprowadzeniu kwalifikacji 
woj skowej oraz obsluga organizacyjno-techniczna 
powiatowej komisj i lekarskiej we wspolpracy 
z organami administracj i rZ!/dowej i woj skowej na 

§ 23 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal!/cznik do zarz!/dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym 
obowi¥ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1459, z poin. zm.) 

terenie miasta, w tym: 
I) sporZ!/dzanie wykazow osob 

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym 
podlegaj!/cych I w administracji (Oz. U. z 2018 r. poz. 1314, z pom. zm.) 

kwalifikacji wojskowej; 
2) wzywanie osob do stawienia siy przed komisj!/; 
3) egzekwowanie obowi!/zku stawienia siy do 

kwalifikacji wojskowe; 
4) prowadzenie i aktualizacja ewidencji osob 

o nieuregulowanym stosunku do powszechnego 
obowi¥ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) wysylanie zawiadomien do gmin 0 ujyciu do wykazu 
i stawieniu siy do kwalifikacji wojskowej osob 
zameldowanych na pobyt czasowy w Lodzi trwaj!/cy 
ponad trzy miesi!/ce. 

rozporz!/dzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony N arodowej z dnia 23 listopada 2009 r. 
w sprawie kwalifikacji wojskowej (Oz. U. z 2017 r. poz. 1980) 

rozporz!/dzenie Rady Ministrow z dnia 13 listopada 2009 r. 
w sprawie komisji lekarskich orzekaj!/cych 0 stopniu zdolnosci do 
czynnej sluzby wojskowej osob stawiaj!/cych siy do kwalifikacji 
wojskowej (Oz. U. z 2013 r. poz. 735) 

§ 23 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal!/cznik do zarZ!/dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 

administracji 
rz!/dowej 

zlecone powiatowi 
z zakresu 
administracji 
rZ!/dowej 

13. I Eg~ekWo~ani~. ObOwi!/.ZkU staw.ienia siy do SluZbY.1 art. 6~ ust. 2 ustawy z dnia 21 li~to.pada 1 ?~7 r. 0 powszechnym I zlecone gminie 
wOJskowelOsobjlo\Volanych do teJ sluzb~ _ _ ~owl¥ku obrony RzeczypospohteLl'olsgeJ (Oz. U. z 2018 r. z zakresu 
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14. 

poz. 1459, z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postc;powaniu egzekucyj nym 
w administracji (Dz. V. z 2018 r. poz. 1314, z pom. zm.) 

Prowadzenie spraw zwi,!zanych z finansowaniem zadail art. 32a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym 
w zakresie kwalifikacji wojskowej i akcji kurierskiej obowi,!zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. V. z 2018 r. 
(planowanie wydatkow, realizacja wydatkow, rozliczanie poz. 1459, z pMn. zm.) 
otrzymanych dotacji itp.). 

rozporz'!dzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osob 
wchodz,!cych w sklad komisj i lekarskich oraz pracownikow 
sredniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych 
komisji lekarskich orzekaj,!cych 0 stopniu zdolnosci do czynnej 
sluZby wojskowej oraz osob stawiaj,!cych siC; do kwalifikacji 
wojskowej (Dz. V. poz. 51, z pMn. zm.) 

administracj i 
rZ,!dowej 

zlecone gminie i 
powiatowi 
z zakresu 
administracji 
rZ,!dowej 

15. I Zatwierdzanie regulaminu strzelnicy. art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. 0 broni i amunicji (Dz. V'j zlecone gminie 
z 2017 r. poz. 1839, z pom. zm.) z zakresu 

adrninistracji 
rozporz,!dzenie Ministra Spraw Wewnc;trznych i Administracji I rZ,!dowej 
z dnia IS marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu 
strzelnic (Dz. V. poz. 234, z pozn. zm.) 

16. I Nadzor nad funkcjonowaniem i utrzymaniem bazy art. 4 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarz,!dzaniu zlecone powiatowi 

17. 

danych 0 silach i srodkach dla potrzeb elementow kryzysowym (Dz. V. z 2018 r. poz. 1401, z p6Zn. zm.) z zakresu 
systemu bezpieczenstwa narodowego. administracji 

Opiniowanie planow zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie wymogow ochrony ludnosci i bezpieczenstwa 
publicznego. 

art. I ust. I pkt 2 i art. lust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. V. z 2018 r. poz. 1945, z p6Zn. zm.) 

rZi!dowej 

wlasne gminy 

18. I Prowadzenie spraw zwi'!zanych z udzielaniem zamowien 
publicznych, w tym: 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
(Dz. V. z 2018 r. poz. 1986, zpMn. zm.) 

I) przygotowywanie propozycji Oddzialu do planu 
zamowien publicznych; 

2) przygotowywanie materialow 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 

dokumentow I (Dz. V. z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.) 
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3) 

niezb<;dnych do prowadzenia post<;powan 
o udzielenie zamowien publicznych dotyczl}cych 
zadan realizowanych przez Oddzial; 
uczestniczenie w pracach komisji przetargowych. 

19. I Sporzlldzanie sprawozdait, analiz i informacji 
dotyczllcych zadait realizowanych przez Oddzial. 

20. IOpracowywanie materialow do publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urz<;du Miasta Lodzi w zakresie 
zadait prowadzonych przez Oddzial. 

Regulamin udzielania zamowien pUblicznych 
w U rz<;dzie Miasta Lodzi (za1llcznik do zarzlldzenia 
Nr 6850NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrliZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje sit; (za1llcznik do zarzlldzenia 
Nr 4679NIV16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pliZdziernika 
2016 r., z pMn. zm.) 

§ 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (za1llcznik do zarZlldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
ustawa z dnia 6 wrzesma 200 I r. 0 dostt;pie do informacji I wlasne gminy 
publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pozn. zm.) 

Instrukcja postt;powania w sprawie udostt;pnienia materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz<;du Miasta Lodzi 
(za1llcznik do zarzlldzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

21. Przygotowywanie i przekazywanie 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego 
Zarzlldzania Kontaktami z Mieszkaitcami. 

dokumentacji I § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalllcznik nr 1 do rozPorzlldzenia I wlasne gminy 
w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

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

Instrukcja archiwalna (za1llcznik nr 6 do rozporzl}dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kanceiaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 
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Lp. 

1. 

V. Zespol ds. Imprez i Zgromadzen 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

dotycztlcych zgromadzen I rozdzial 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo I zlecone grninie 
o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408, z p6Zn. zm.) z zakresu 

Prowadzenie spraw 
publicznych, w tyrn: 
1) przyjmowanie zawiadomien 0 organizowanych 

zgromadzeniach; 
2) wydawanie - w okreSlonych sytuacjach - decyzji 

zakazujtlcych odbycia zgromadzenia; 

administracji 
ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Policji (Dz. U. z 2017 r.lrztldowej 
poz. 2067, z pow. zm.) 

3) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lodzi 
zgromadzeniu publicznym; 

na I ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 strazach gminnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 928, z poin. zm.) 

4) wydawanie decyzji 0 rozwi¥aniu zgromadzenia; 
5) wspoldzialanie z innyrni organarni administracji 

publicznej i sluzbarni odpowiedzialnymi za 
bezpieczenstwo i porztldek na terenie miasta Lodzi; 

6) obowi¥ek niezwlocznego udostc;pnienia w BIP 
informacji 0 miejscach, terminach, zakazach 
zgromadzen; 

7) przekazanie decyzji 0 zakazach zgromadzen wraz 
z aktarni spraw wlasciwym Stldom okrc;gowym. 

§ 23 ust. 1 pkt 4 Regularninu organizacyjnego Urzc;du Miasta 
Lodzi (zaltlcznik do zarztldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

2. I Prowadzenie spraw dotycztlcych organizowania imprez rozdzial 4 ustawy z dnia 25 paidziemika 1991 r. 0 organizowaniu I wlasne gminy 
artystycznych lub rozrywkowych w rarnach dzialalnosci i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, 
kulturalnej odbywajtlcych sic; poza sta1tl siedzibtl alba z p6Zn. zm.) 
w sposob objazdowy, w tyrn 
1) przyjmowanie zawiadomien 0 organizowanych I ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Policji (Dz. U. z 2017 r. 

imprezach; poz. 2067, z poin. zm.) 
2) wydawanie - w okreslonych sytuacjach - decyzji 

odmawiajtlcych przeprowadzenia imprezy; I ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 stra:i:ach gminnych (Dz. U. 
3) wspoldzialanie z innymi organarni administracji z 2018 r. poz. 928, z pow. zm.) 

publicznej i sluzbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczenstwo i porztldek na terenie miasta Lodzi. I ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z pow. zm.) 

3. I Prowadzenie spraw dotycZtlcych organizowania imprez I rozdzialy 5 i 6 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 0 bezpieczenstwie I wlasne gminy 
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masowych, w tym: 
1) wydawanie zezwolen na przeprowadzenie imprezy 

masowej lub odmowa ich wydania; 
2) wydawanie decyzji zakazuj'lcych przeprowadzenia 

imprezy masowej w przypadku zmiany warunkow 
bezpieczenstwa decyduj'lcych 0 wydaniu zezwolenia 
na jej przeprowadzenie; 

3) kontrola zgodnosci przebiegu imprez masowych 
z warunkami okreSlonymi w zezwoleniu; 

4) wspo!dzia!anie z innymi organami administracji 
publicznej i s!liZbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczenstwo i porz'ldek na terenie miasta Lodzi. 

imprez masowych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1870, z p6Zn. zm.) 

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Policji (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 2067, z po:i:n. zm.) 

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 620, z po:i:n. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracj i 
z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji 
postypowania w przypadku powstania pozaru lub innego 
miejscowego zagrozenia w miejscu i w czasie imprezy masowej 
(Oz. U. poz. 1113) 

§ 23 ust. I pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (za!'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z po:i:n. zm.) 

4. I Organizowanie cotygodniowych spotkan informacyjnych § IS ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I w!asne gminy 
z organami administracji publicznej i sluzbami (za!<jCznik do zarz'ldzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo i porz'ldek z dnia 21 marca 2012 r., z po:i:n. zm.) 
podczas imprez i zgromadzen na terenie miasta Lodzi. 

5. I Opracowywanie dla Prezydenta Miasta Lodzi, komorek § 14 ust. I pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I w!asne gminy 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, ZarZ<jdu Orog Lodzi (za!'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta 
i Transportu, Strazy Miejskiej w Lodzi, Policji i innych Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z po:i:n. zm.) 
podmiot6w informacji 0 organizowanych imprezach 
i zgromadzeniach publicznych. 

6. I przygotowywanie materia!ow do udostypnienia I art. 7 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostypie Iw!asne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z po:i:n. zm.) 
dotycz'lcych Zespo!u. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(za!'lcznik do zarZ<jdzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 
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7. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporz~dzenia wlasne gminy 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 

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

Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporz~dzenia 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, 
Oz. U poz. 67, z pMn. zm.) 

- ------ -- - - - - _._._._- --_._._---- -- - -
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Lp. 

1. 

VI. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych 

Zadania 

Obsruga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: 
I) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwoscill 
i dekretacjll; 

3) wykonywanie czynnosci zwi¥anych z wysylaniem 
korespondencji; 

4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym pism 
i dokument6w przedkladanych do podpisu blldi 
parafowania dyrektorowi lub jego zastypcom; 

5) obsluga og6lnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

6) uaktualnianie urzydowej elektronicznej ksillik:i 
telefonicznej w zakresie danych pracownik6w 
Wydzialu; 

7) prowadzenie terminarza spotkan dyrektora i Jego 
zastypcow; 

8) udzielanie informacji interesantom, w tym 
kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi blldi innych 
jednostek organizacyjnych; 

9) ewidencjonowanie korespondencji 
. . . 

meJawneJ 
Wydzialu. 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z poin. zm.) 

lnstrukcja kancelaryjna (za1llcznik nr I do rozPorzlldzenia 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 arc hi wow zakladowych, 
Dz. U. pOZ. 67, z poin. zm.) 

zarzlldzenie Nr 263NIIl/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postypowania 
z dokumentacjll i wykonywania czynnosci kancelaryjnych 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

2. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z zaopatrzeniem Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci I wlasne gminy 
pracownikow w materialy biurowe i urzlldzenia dla Urzydu Miasta Lodzi (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 6840NIIII7 
techniczne, meble, druki, bilety komunikacji miejskiej, Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r., z pMn. zm.) 
pieczycie i Pieczlltki, identyfikatory itp. 

Zasady zarnawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczyci i Pieczlltek (za1llcznik do 
zarzlldzenia Nr 8978NIIIl8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 
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3. Przygotowywanie korespondencj i dotyczllcej 
pracownikow Wydzialu w sprawach: osobowych, 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
bezpieczenstwa i higieny pracy, badan profilaktycznych, 
opisow stanowisk pracy itp. 

lipca 2018 r.) 

zarZl\dzenie Nr 408/W 106 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow 
w Urzydzie Miasta Lodzi 
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. z 2018 r.1 wlasne gminy 
poz. 917, z pOin. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzlldowych 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1260, z potn. zm.) 

rozporzlldzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracownikow samorZl\dowych (Oz. U. poz. 936, 
zpozn. zm.) 

§ 4 rozPorzlldzenia 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 (Oz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (za1llcznik 
do zarZl\dzenia Nr 1230NIVl5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6Zn. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (za1llcznik 
do zarzlldzenia Nr 8524NIV18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r., z poin. zm.) 

zarzl\dzenie Nr 6755NIVI7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z p6Zn. zm.) 

zarzlldzenie Nr 8522NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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4. Przygotowywanie projekt6w upowaznien 
i pelnomocnictw dla pracownik6w Wydzialu oraz 
prowadzenie ewidencji udzielonych upowa:i:nien 
i pelnomocnictw. 

czerwca 2018 r. w 
kompetencyjnego i zasad 
w Urzydzie Miasta Lodzi. 

sprawle wprowadzenia Modelu 
wartosciowania stanowisk pracy 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w U rze;dzie 
Miasta Lodzi, okreslajllcy szczeg610wy spos6b przeprowadzania 
slu:i:by przygotowawczej w Urze;dzie Miasta Lodzi i organizowania 
egzaminu koncZllcego te; slu:i:be; (za1llcznik do zarzlldzenia 
Nr 5703NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r., 
z p6in. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownik6w Urze;du Miasta Lodzi (za1llcznik do zarZlldzenia 
Nr 6545NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r.) 

§ II Regulaminu kontroli (za1llcznik do zarzlldzenia I wlasne gminy 
Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci 
dla Urze;du Miasta Lodzi (za1llcznik do zarZlldzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6zn. zm.) 

zarzlldzenie Nr 2868NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowaznlen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z p6in. zm.) 

§ 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urze;du Miasta Lodzi 
(za1llcznik do zarzlldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p§Zn.pn.) 

5. I Prowadzenie wydzialowej ksillZki kontroli (dla kontroli I § 10 ust. 1 Regulaminu kontroli (za1llcznik do zarzlldzenia I wlasne gminy 
wewne;trznych przeprowadzanych przez kontroler6w Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
Urze;du Miasta Lodzi). 

6. I Przygotowywanie material6w do udostypnienia I art. 7 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 doste;pie I wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urze;du Miasta Lodzi do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6zn. zm.) 
dotYCZllcych Wydzialu. 
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Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania material6w 
w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarZ!!dzenia Nr 9375NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r.) 

7. I Udostypnianie wnioskodawcom inforrnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do inforrnacji I wlasne gminy 
oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2018, poz. 1330, z p6in. zm.) 
wykorzystywania, byd,!cych w dyspozycji Wydzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownyrn 
wykorzystywaniu inforrnacji sektora publicznego (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1243, z p6in. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal,!cznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzeSnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
zp6in. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania inforrnacji 
publicznej oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 9328NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

8. I Prowadzenie spraw dotycz'!cych skarg, wniosk6w dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tym: prowadzenie postypowania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096, 
dokumentacji, sporz,!dzanie okresowych sprawozdaiJ. z p6in. zm.) 
i inforrnacji z ich realizacji. 

ustawa z dnia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2018 r. 
poz.870) 

rozporz,!dzenie Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania rozpatrywania skarg 
i wniosk6w (Oz. U. poz. 46) 

zarZ!!dzenie Nr 7877 NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania_ i _ rozpatl}'Wania ~arg, wniosk6w petycji 
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w U rZydzie Miasta Lodzi 

9. Prowadzenie spraw zwi<jZanych z przetwarzaniem rozporz~dzenie Parlarnentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wlasne gminy 
i ochronll danych osobowych w Wydziale. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych 

w zwi<jZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) 
(Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I) 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Oz. U. poz. 1000, z pom. zm.) 

zarz~dzenie Nr 8183NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony danych 
osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

10. Prowadzenie spraw dotycz~cych czasu pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. z 2018 r. wlasne gminy 
pracownikow Wydzialu, w tym: poz. 917, z poin. zm.) 
I) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor nad 

ksi¥karni wyjsc slmbowych 1 prywatnych rozporz~dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
pracownikow; 1996 r. w sprawle sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 

2) prowadzenie ewidencji delegacji slmbowych oraz w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy 
wykonywanie czynnosci zwi<jZanych z wyjazdarni (Oz. U. z 2014 r. poz. 1632) 

I sluZbowymi; 
3) prowadzenie spraw zwi<jZanych z urloparni, Regularnin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi ( zalllcznik 

zwolnieniarni od pracy oraz prac~ w godzinach do zarZlldzenia Nr 1230NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
nadliczbowych; 10 czerwca 2015 r., z poin. zm.) 

4) opracowywanie zestawien czasu pracy pracownikow 
uprawnionych do otrzymywania dodatku za pracy Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
w godzinach nocnych. Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do z~dzenia Nr 6840NIII17 

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6Zn. zm.) 

11. Przygotowywanie sprawozdan, ocen, analiz i informacj i § 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy 
dotYCZllcych zadan realizowanych przez Wydzial. Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 

12. SporZlldzanie i aktualizacja wycillgow z jednolitego Instrukcja kancelaryjna (za1llcznik nr 1 do rozporZlldzenia Prezesa wlasne gminy 
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rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Wydzialu. Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 

13. Sporz!jdzanie szczegolowego wykazu zadaiJ § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi (zal!jcznik wlasne gminy 
realizowanych przez Wydzial oraz jego aktualizacja. do zarz!jdzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

14. przygotowywanie i przekazywanie prowadzonej § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal!jcznik nr 1 do rozporz!jdzenia wlasne gminy 
dokumentacji do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Zarz!jdzania Kontaktami z MieszkaiJcami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 

instrukcj i w sprawie organizacj i i zakresu dzialania archi wow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal!jcznik nr 6 do rozporz!jdzenia 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.) 
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Zall/cznik 
do szczegolowego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial ZarZl/dzania Kryzysowego 
i Bezpieczenstwa w Departamencie Prezydenta 
Urz~du Miasta Lodzi 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
WYDZIALU ZARZ1\DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTW A 

W DEPART AMENCIE PREZYDENT A URZli;DU MIAST A LODZI 

DYREKTOR 
. r---

ZASTli;PCA ZASTli;PCA 
DYREKTORA DYREKTORA 

ODDZIAL BUDZETU 

CENTRUM ZARZ1\DZANIA I GOSPODAROWANIA - ODDZIAL OBRONY 
SPRZF;TEM CYWILNEJ, 

KRYZYSOWEGO PROFILAKTYKI 
ZAGROZEN I SYSTEMU 

BEZPIECZENSTW A 

ODDZIAL ZESPOL DS. IMPREZ 
I ZGROMADZEN -

SPRAW OBRONNYCH 

SAMODZIELNE 
ST ANOWISKO DS. 

I--ADMINISTRACY JNO-
ORGANIZACYJNYCH 


