ZARZJ\DZENIE Nr 631 NIIII19
PREZYDENT A MIAST A LOnZI
z dnia Z~ Jutego 2019 r.
w sprawie nadania ReguJaminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U . z 2018 r. poz. 995, 1000,
1349, 1432 i 2500)

zarzlldzam, co

§ I . Nadaj~ ReguJamin organizacyjny

nast~puje:

Urz~dowi

Miasta Lodzi, stanowiqcy zalqcznik

do niniejszego zarzqdzenia.

§ 2. Zarzqdzenia i inne akty prawne wydane na podstawie ReguJaminu organizacyjnego
Miasta Lodzi nadanego zarzqdzeniem, 0 kt6rym mowa w § 4 , zachowujlt moc

Urz~du

do czasu wejscia w zycie zarzltdzen i innych akt6w prawnych wydanych na podstawie
niniejszego zarzltdzenia.

§ 3. Wykonanie zarzltdzenia powierzam wiceprezydentom Miasta Lodzi, Sekretarzowi
Miasta Lodzi, Skarbnikowi Miasta Lodzi, kierownikom kom6rek organizacyjnych
Miasta Lodzi oraz Geodecie Miejskiemu.

Urz~du

§ 4. Traci moc zarzltdzenie Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca
2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi, zrnienione
zarzltdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NV12 z dnia 31
maja
20 12 r. , Nr 2526NV12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728NII12 z dnia 24 lipca 2012 r.,
Nr 2864NI/ 12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. , Nr 2917NIII2 z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r. , Nr 3230NII12 z dnia 30 pazdziemika 2012 r. ,
Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555NIII2 z dnia 18 grudnia 2012 r. ,
Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NVI3 z dnia 9 stycznia 2013 r. ,
r 3822NVI3 z dnia 25 lutego 2013 r. , Nr 4137NVI3 z dnia 10 maja 2013 r. ,
Nr 4469NVI3 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 4684NV13 z dnia 25 lipca 2013 r.,
Nr 4832NVI3 z dnia 26 sierpnia 20 13 r., Nr 4960NV13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r.,
Nr 5328NII13 z dnia 15 listopada 2013 r., Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r.,
Nr 5651NII14 z dnia 24 stycznia 2014 r. , Nr 5653NIII4 z dnia 27 stycznia 2014 r. ,
Nr 5886NIII4 z dnia 10 marca 2014 r. , Nr 6228NIII4 z dnia 28 kwietnia 2014 r. ,
Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 20 14 r. , Nr 6793NIII4 z dnia 31 lipca 2014 r.,
Nr 7557NIII4 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIIII4 z dnia 2 grudnia 2014 r.,
Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIIII5 z dnia 19 stycznia 2015 r. ,
Nr 511NIII15 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 1636NIIII5 z dnia 31 Jipca 2015 r. , Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
Nr 22 14NIIII5 z dnia 30 pazdziernika 2015 r. , Nr 2411NIIII5 z dnia 3 grudnia 2015 r. ,
Nr 2481NIIII5 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r.,
Nr 2656NIII 16 z dnia II stycznia 20 16 r., Nr 2975NIIII6 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 4868NIIII6 z dnia 21 listopada 2016 r. ,
Nr 4932NIll16 z dnia 30 listopada 2016 r. , Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r.,
Nr 5247NIll17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIIII7 z dnia 10 marca 2017 r. ,
Nr 5637NIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709NIIII7 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ,
Nr 6100NIIII7 z dnia 26 maja 2017 r. , Nr 6209NIIII7 z dnia 12 czerwca 2017 r. ,
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Nr 6404NIIII7 z dnia 30 czerwca 2017 L, Nr 6531NIIII7 z dnia 18 Jipca 2017
Nr 6754NIIII7 z dnia 23 sierpnia 2017 r. , Nr 7098NIIII7 z dnia 19 paidziemika 2017
Nr n04NIIII7 z dnia 9 listopada 2017 ro, Nr 7565NIIII7 z dnia 29 grudnia 2017
Nr 7987NIIII8 z dnia 12 marca 2018 r. , Nr 8337NIIII8 z dnia 27 kwietnia 2018
Nr 8391NIIII8 z dnia 14 maja 2018 ro, Nr 8657NIIII8 z dnia 15 czerwca 2018
Nr 8935NI1I18 z dnia 13 lipca 2018 ro , Nr 9020NI1I18 z dnia 27 lipca 2018
Nr 9261NIII18 z dnia 31 sierpnia 2018 L, Nr 9480NIIII8 z dnia 5 paidziernika 2018
Nr 4NIIII18 z dnia 22 listopada 2018 ro, Nr 30NIII/18 z dnia 29 listopada 2018
Nr 275NIIII18 z dnia 31 grudnia 2018 r., Nr 291NIIII19 z dnia 2 stycznia 2019
i Nr 439NIIII19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

§ 50 Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem 1 marca 2019 ro

r.,
L,

r.,
r.,
r. ,
ro,
r.,
r.,
r.

Zahtcznik
do zarz'l.dzenia Nr b3*' NIIll19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ~1 lutego 2019 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZF;DU MIAST A LODZI

Rozdziall
Postanowienia ogolne
§ I . Regulamin organizacyjny Urz((du Miasta Lodzi , zwany dalej regulaminem, okresla
organizacj(( i zasady funkcjonowania Urz((du Miasta Lodzi, zwanego dalej urz((dem, w tym:
I) zasady kierowania urz((dem;
2) struktur(( organizacyjn<,!: urz((du;
3) zadania i kompetencje kierownik6w kom6rek organizacyjnych urz((du;
4) ramowy zakres dzialania kom6rek organizacyjnych urz((du;
5) zasady podpisywania pism i innych dokument6w.
§ 2. Ilekroc w regulaminie jest mowa 0:
I) radzie, nalezy przez to rozumiec Rad(( Miej sk'l. w Lodzi ;
2) miescie, nalezy przez to rozumiec miasto L6di - gmin(( na prawach powiatu;
3) prezydencie, nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi, pe1ni'l.cego takZe funkcj((
starosty;
4) wiceprezydencie, nalezy przez to rozumiec Zast((pc(( Prezydenta Miasta Lodzi;
5) sekretarzu, nalezy przez to rozumiec Sekretarza Miasta Lodzi ;
6) skarbniku, nalezy przez to rozumiec Skarbnika Miasta Lodzi ;
7) kom6rce organizacyjnej , nalezy przez to rozumiec : departament, wydzial, samodzieln<,!:
kom6rk(( organizacyjn<,!: urz((du, Geodet(( Miejskiego;
8) wydziale, nalezy przez to rozumiec wydzial lub r6wnorz((dn<,!: kom6rk(( organizacyjn'l.
..
.
o lnne] nazwle;
9) samodzielnej kom6rce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec Biuro Miejskiego
Rzecznika Konsument6w, Oddzial ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz Oddzial
Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Geodecie Miejskim, nalezy przez to rozurniec samodzielne stanowisko pracy
funkcjonuj<,!:ce w Departamencie Gospodarowania Maj'l.tkiem;
II) kierowniku kom6rki organizacyjnej , nalezy przez to rozumiec: dyrektora departamentu,
dyrektora wydziatu oraz kierownika samodzielnej kom6rki organizacyjnej urz((du;
12) miejskiej jednostce organizacyjnej , nalezy przez to rozumiec jednostk(( organizacyjn'l.
dzialaj<,!:c'l. w sektorze finans6w publicznych, utworzon'l. przez miasto w celu realizacji
jego zadail i nie b((d<,!:c<,!: sp6lk'l. prawa handlowego.

§ 3. I . Urz<'!:d jest jednostk<,!: organizacyjn'l. miasta. Przy pomocy urz((du prezydent
wykonuje uchwaly rady i zadania miasta okreslone przepisami prawa.
2. W przypadkach okreslonych odr((bnymi przepisami prezydent wykonuje zadania,
o kt6rych mowa w ust. I , takze przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych oraz
sp6lek prawa handlowego, kt6rych miasto jest akcjonariuszem lub udzialowcem .
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3. Urz'ld wykonuje w szczeg61nosci zadania:
1) wlasne gminy i powiatu;
2) zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rZ'ldowej na podstawie ustaw;
3) realizowane przez gmin~ i powiat na podstawie porozumien i um6w zawartych
z organami administracji rz~dowej , jednostkami samorz~du terytorialnego oraz innymi
podmiotami.
§ 4. 1. Urz~d jest pracodawc~ w rozumieniu przepis6w prawa pracy.
2. Organizacj~ i porz~dek w procesie pracy oraz zwi~zane z tym prawa i obowi~zki
pracodawcy i pracownik6w okreSla regulamin pracy w urz~dzie wprowadzony odr~bnym
zarz~dzeniem prezydenta.
3. Zasady post~powania oraz standardy zachowania pracownik6w urz~du zwi~zanych
z pe!nieniem przez nich obowiqzk6w sluzbowych okresla odr~bne zarz~dzenie prezydenta.

§ 5. 1. Urz~d wykonuje zadania stosuj~c wdrozone standardy zarz~dzania,
w szczeg61nosci: procesami, ryzykiem i jakosci~.
2. Urz~d stosuje system zarz~dzania jakosci~ zgodny z obowiqzuj~c~ norm~ ISO 9001.
3. Prawidlowosc zidentyfikowanych proces6w, sp6jnosc ce16w szczeg610wych
z ustanowion~ polityk~ jakosci, stopien realizacji cel6w, wyst~puj~ce zagrozenia
i stosowane srodki zapobiegawcze stanowi~ przedmiot oceny dokonywanej przez
prezydenta lub wyznaczon~ osob~ w ramach okresowych przegl~d6w zarz~dzania.
4. Jakosc pracy t:rz~du , jej zgodnosc z wymogami wynikaj~cymi ze stosowanego
systemu zarz~dzania jakoscill:, skutecznosc jego wdraZania i utrzymania stanowi przedmiot
zewn~trznej oceny poziomu satysfakcji interesanta, a takZe planowanych audyt6w
wewn~trznych.

5. Urz~d wykonuje zadania projektowe w oparciu 0 wypracowane na potrzeby urz~du
standardy metodyki zarz~dzania projektami wprowadzone odr~bnymi zarz~dzeniami
prezydenta.
Rozdzial2
Kierowanie urzfdem

§ 6. 1. Kierownikiem urz~du jest prezydent b~d~cy jednoczesnie:
1) organ em wykonawczym gminy pe!ni~cym funkcj~ organu wykonawczego powiatu;
2) organem w post~powaniu administracyjnym;
3) zwierzchnikiem sluZbowym pracownik6w urz~du oraz kierownik6w miejskich jednostek
organizacyjnych i powiatowych sluzb, inspekcji i straZy.
2. Prezydent pe!ni funkcje walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wsp61nik6w
w jednoosobowych sp61kach miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia akcjonariusza lub
udzialowca w sp61kach, w kt6rych miasto rna akcje lub udzialy. Prezydent moze sprawowac
te funkcje za posrednictwem upowaZnionych przez siebie przedstawicieli.
3. Prezydent jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta, kt6ry realizuje zadania okreslone
odr~bn ymi przepisami.

§ 7. 1. Prezydent kieruje urz~dem przy pomocy wiceprezydent6w, sekretarza
i skarbnika.
2. Prezydent ustala liczb~ i kolejnosc wiceprezydent6w odr~bnym zarz~dzeniem .
3. Szczeg610wy zakres spraw powierzonych wiceprezydentom, sekretarzowi oraz
skarbnikowi okresla prezydent odr~bnym zarz~dzeniem .
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§ 8. 1. Prezydent moze upowaZnic pracownikow urz~du do zalatwiania spraw w jego
imieniu w ustalonym zakresie, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien
i zaswiadczen.
2. Prezydent moze udzielic pracownikom urz~du oraz kierownikom miejskich
jednostek organizacyjnych, a w przypadkach okreslonych w odr~bnych przepisach takze
pracownikom tych jednostek organizacyjnych, upowai:nien lub pelnomocnictw do realizacji
czynnosci okreSlonych ich trescill.
3. Zasady i tryb udzielania upowaznien i pelnomocnictw okreslone Sll odr~bnym
zarzlldzeniem prezydenta.

§ 9. W urzC(dzie funkcjonuje zespol doradczo-konsultacyjny pod nazwll Ko legium
Prezydenta Miasta Lodzi , ktorego sklad i zadania okreslone Sll odrC(bnym zarzlldzeniem
prezydenta.
§ 10. J. Dla realizacji okreslonych spraw 0 istotnym znaczeniu dla miasta, prezydent
moze - na okres niezbC(dny do ich wykonania - powolywac komitety sterujllce oraz inne
dorazne blldz stale zespoly zadaniowe, doradcze, koordynacyjne lub eksperckie (w tym
projektowe) oraz ustanawiac pelnomocnikow.
2. PracC( zespolow zadaniowych organizujll i za jej wyniki odpowiadajll przewodniczllcy
zespolow.

Rozdzial3
Struktura organizacyjna

urz~du

§ 11. 1. Urzlld dzieli siC( na departamenty.
2. Departamenty skladajll siC( z wydzia16w oraz samodzielnych komorek
organizacyjnych, z wyjlltkiem Departamentu Gospodarowania Majlltkiem, w sklad ktorego
wchodzi rowniez Geodeta Miejski.
3. Wydzialy dzielll siC( na wewnC(trzne komorki organizacyjne: oddzialy (rownorzC(dne
komorki organizacyjne 0 innej nazwie), zespoly oraz samodzielne stanowiska pracy jednoi wieloosobowe.

§ 12. 1. W urzC(dzie

istniejll

komorki

organizacyjne,

oznaczone

nastC(pujllcymi

symbolami literowymi:

1) Departament Prezydenta

DPr,

w sklad ktorego wchodzll:
a) Biuro Komunikacji Spolecznej i Dziedzictwa Lodzi
b) Biuro Nadzoru Wlascicielskiego
c) Biuro Prezydenta
d) Biuro Promocji i Nowych Mediow
e) Biuro Rady Miejskiej
f) Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wspolpracy MiC(dzynarodowej
g) Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta
h) Biuro ds. Zarzlldzania Kadrami
i) Wydzial Prawny
j) Wydzial ZarZ1ldzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa

2) Departament Polityki Spolecznej i Zieleni
w sHad ktorego wchodzll:
a) Biuro ds. Partycypacji Spolecznej
b) Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

BKS ,
BNW,
BPr,
BPM,

BRM,
BRG,

BRP,
BZK,
WPr,
ZK;

DPS,
BPS,
OSR,
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3)

4)

5)

6)

7)

c) Wydzial Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami
d) Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych
Departament Architektury i Rozwoju
DAR,
w sklad ktorego wchodz'\.:
a) Biuro Architekta Miasta
b) Biuro Inzyniera Miasta
c) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
d) Biuro Strategii Miasta
e) Biuro ds. Rewitalizacji
f) Wydzial Urbanistyki i Architektury
g) Wydzial ds. Zarz'\.dzania Projektami
Departament Gospodarowania Majlltkiem
DM,
w sklad ktorego wchodz'\.:
a) Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
b) Wydzial Dysponowania Mieniem
c) Wydzial Kultury
d) Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci
e) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentow
f) Oddzial Ochrony Informacji Niejawnych
g) Geodeta Miejski
Departament Pracy, Edukacji i Sportu
DES,
w sklad ktorego wchodz'\.:
a) Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej
b) Wydzial Edukacji
c) Wydzial Gospodarki Komunalnej
d) Wydzial Sportu
Departament Obslugi i Administracji
DOA,
w sklad ktorego wchodz'\.:
a) Biuro Audytu Wewn«trznego i Kontroli
b) Biuro Bezpieczeilstwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
c) Wydzial Informatyki
d) Wydzial Organizacyjno-Administracyjny
e) Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdow
f) Wydzial Spraw Obywatelskich
g) Wydzial Techniczno-Gospodarczy
h) Wydzial Zamowieil Publicznych
i) Urz'\.d Stanu Cywilnego
j) Oddzial ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
Departament Finansow Publicznych
DFP,
w sklad ktorego wchodz'\.:
a) Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
b) Wydzial Budzetu
c) Wydzial Finansowy
d) Wydzial Ksi«gowosci
2. Schemat organizacyjny urz«du stanowi zal'\.cznik do regulaminu.

ZKM,
ZSS;

BAr,
81M,
MKZ,
BS,
BR,
UA,
ZPr;

BGM,
DM,
Kul,
ZNN,
MRK,
OIN,
GM;

BPZ,
Ed,
GK,
Spt;

BAK,
BBI,
Inf,
OA,
PJR,
SO,
TG,
ZP,
USC,
BHP;

BE,
Bd,
Fn,
Ksg.

§ 13 . 1. Departamentami kieruj'\. dyrektorzy departamentow, z wyj'\.tkiem Departamentu
Finansow Publicznych, ktorym kieruje skarbnik.
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2. W departamentach i wydzialach moglt bye tworzone stanowiska zast~pc6w
kierownik6w kom6rek organizacyjnych, kt6rych liczb~ ustala prezydent odr~bnym
zarzltdzeniem.
3. W przypadku nieutworzenia stanowiska zast~pcy kierownika kom6rki organizacyjnej
obowiltzki te pelni wyznaczony - przez kierownika tej kom6rki - pracownik, z zastrzezeniem
ust. 4.
4. Dyrektora departamentu zast~puje wyznaczony kierownik lub zast~pca kierownika
kom6rki organizacyjnej wchodzltcej w sklad departamentu.
5. Oddzialem (r6wnorz~dnlt kom6rklt organizacyjnlt 0 innej nazwie) kieruje kierownik
oddzialu.
6. Prac~ zespolu organizuje i nadzoruje wyznaczony sposr6d pracownik6w zespolu
koordynator.

§ 14. Ze

wzgl~du

na szczeg61ny charakter zadail realizowanych przez niekt6rych
pracownik6w urz~du - za zgodlt prezydenta - moglt oni, obok dotychczasowych tytu16w
sluzbowych, uzywae r6wnoczesnie innych tytu16w sluzbowych, np.: architekt miasta,
rzecznik os6b niepelnosprawnych.

Rozdzial4
Zadania i kompctcncjc kicrownikow komorck organizacyjnych

§ 15 . I . Do zadail dyrektor6w departament6w nalezy m.in.:
1) prowadzenie dzialail na rzecz spolecznego i gospodarczego rozwoju miasta;
2) ustalanie - w uzgodnieniu z bezposrednim przelozonym - sposobu wykonywania zadail
powierzonych podleglym kom6rkom organizacyjnyrn oraz miejskim jednostkom
organizacyjnym;
3) koordynowanie wykonywania pracy podleglych kom6rek organizacyjnych i bezposrednio
nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych;
4) ksztaltowanie - we wsp61pracy z Biurem ds. Zarzltdzania Kadrami - polityki personalnej
w departamencie;
5) zatwierdzanie
przygotowywanych
przez
kierownik6w
podleglych
kom6rek
organizacyjnych oraz bezposrednio nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych
propozycji do projektu budzetu miasta;
6) zglaszanie propozycji zmian organizacyjnych oraz opiniowanie propozycji zmian
organizacyjnych zglaszanych przez kierownik6w podleglych kom6rek organizacyjnych;
7) 0plfiJOwanie projekt6w szczeg610wych wykaz6w zadail podleglych kom6rek
organizacyjnych oraz ich podziatu na wewn~trzne kom6rki organizacyjne;
8) zatwierdzanie dokument6w w sprawach obj~tych zakresem dzialania departamentu,
a w szczeg61nosci projekt6w uchwal rady i zarzltdzen prezydenta, a takze dokurnent6w,
kt6re moglt spowodowae powstanie zobowi<\Zail finansowych miasta;
9) uczestniczenie w sesjach rady i posiedzeniach komisji rady zgodnie z dyspozycjlt
prezydenta lub wiceprezydenta;
10) nadzorowanie przygotowywania okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdail
z realizacji zadail departamentu;
11) nadzorowanie realizacji prawa dost~pu do informacji publicznej oraz informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystywania przez podlegle kom6rki organizacyjne
i bezposrednio nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne;
12) organizowanie i podejmowanie dzialail w zakresie wdraZania nowoczesnych form
zarzltdzania sprawami miasta;
13) rozpatrywanie skarg i wniosk6w na kierownik6w podleglych kom6rek organizacyjnych;
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14) rozstrzyganie sporow kompetencyjnych mi~dzy podleglymi komorkami organizacyjnymi
wchodz£tcymi w sklad departamentu oraz nadzorowanymi miejskimi jednostkami
orgaruzacYJnym;
15) udzielanie urlopow wypoczynkowych i innych zwolnien od pracy kierownikom komorek
organizacyjnych wchodz£tcych w sklad departamentu oraz kierownikom miejskich
jednostek organizacyjnych bezposrednio nadzorowanych;
16) nadzor nad realizacj£t zadan obronnych, obrony cywilnej i zarz£tdzania kryzysowego.
2. Dyrektor Departamentu Prezydenta, oprocz zadan, 0 ktorych mowa w ust. 1,
nadzoruje Straz Miejsk£t w Lodzi.
3. Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju, oprocz zadan, 0 ktorych mowa
w ust. 1, nadzoruje Mit:jsk£t Pracowni~ Urbanistyczn£t w Lodzi, Zarz£td Drog i Transportu,
Zarz£td Inwestycji Miejskich oraz Centrum Uslug Wsp61nych.
4. Dyrektor Departamentu Polityki Spolecznej i Zieleni, opr6cz zadan, 0 ktorych mowa
w ust. 1, nadzoruje Zarz£td Zieleni Miejskiej w Lodzi, Centrum Swiadczen Socjalnych
w Lodzi , Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi, a zajego posrednictwem koordynuje
i monitoruje placowki opiekunczo-wychowawcze i centra administracyjne.
5. Dyrektor Departamentu Gospodarowania Maj£ttkiem, opr6cz zadan, 0 ktorych mowa
w ust. 1, nadzoruje Lodzki Osrodek Geodezji.
6. Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Sportu, opr6cz zadan, 0 ktorych mowa
w ust. 1, nadzoruje L6dzki Zaklad Uslug Komunalnych.
§ 16. 1. Do zadan dyrektorow wydzia16w oraz kierownik6w samodzielnych kom6rek
organizacyjnych nalezy m.in.:
1) zapewnianie wlasciwej i terminowej realizacji przypisanych zadan;
2) zapewnianie prawidlowej organizacji pracy w kierowanej kom6rce organizacyjnej ;
3) delegowanie pracownikow kierowanej kom6rki organizacyjnej do zespo16w
projektowych, zapewnienie odpowiedniej jakosci pracy projektowej delegowanych
pracownik6w oraz zapewnienie nalezytej jakosci prac prowadzonych w ramach projektu,
dotycz£tcych realizowanego zakresu i b~d£tcych w kompetencjach kierowanej komorki
organizacyjnej ;
4) opracowywanie projekt6w plan6w i plan6w finansowych w zakresie zadan budzetowych
realizowanych i nadzorowanych przez komork~ organizacyjn£t oraz sporz£tdzanie
sprawozdan z wykonania budzetu;
5) przygotowywanie projektow uchwal i innych material6w wnoszonych pod obrady rady
i jej komisji oraz projektow zarz£tdzen prezydenta;
6) uczestnictwo w sesjach rady i posiedzeniach komisji rady zgodnie z dyspozycj£t dyrektora
departamentu;
7) organizowanie wykonania zadan okreslonych w ustawach, uchwalach rady, zarz£tdzeniach
prezydenta i innych aktach prawnych, a true wynikaj£tcych z wnioskow
i ustalen podj~tych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi;
8) przygotowywanie projekt6w odpowiedzi i rozstrzygni~c w sprawach przedkladanych
przez Przewodnicz£tcego Rady Miejskiej w Lodzi, radnych i komisje rady;
9) prowadzenie post~powan administracyjnych i opracowywanie rozstrzygni~c w sprawach
indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
10) prowadzenie spraw zwi£tzanych z wykonywaniem przez prezydenta funkcji zwierzchnika
powiatowych sluzb, inspekcji i strazy;
11) udzielanie pomocy i wsparcia organom jednostek pomocniczych miasta;
12) prowadzenie konsultacji spolecznych oraz uczestnictwo w realizacji inicjatyw lokalnych;
13) przygotowywanie dla prezydenta oraz w celu przedstawienia organom administracji
rz£tdowej , Przewodnicz£tcemu Rady Miejskiej w Lodzi , radzie, komisjom rady -
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projektow sprawozdaiJ., ocen, analiz i biez'tcych informacji w zakresie powierzonych
zadaiJ.;
14) nadzorowanie dzialalnosci
miejskich jednostek organizacyjnych wskazanych
w regulaminie;
15) zglaszanie propozycj i zmian organizacyjnych;
16) realizowanie - w ljzgodrueniu z nadzoruj'tcym dyrektorem departamentu - polityki
personalnej w komorce organizacyjnej, w tym ocenianie pracowrukow oraz skladanie
wruoskow w sprawie ich awansowania, nagradzania lub ukarania;
17) udzielanie urlopow wypoczynkowych i innych zwolrueil od pracy pracownikom
kierowanej komorki organizacyjnej oraz kierownikom miejskich jednostek
organizacyjnych nadzorowanych bezposrednio przez dan't komork~ organizacyjn't;
18) zapewruanie sprawnego przeplywu informacji wewn'ttrz i na zewn'ttrz komorki
organizacyjnej;
19) udzielanie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania - w zakresie zadaiJ. komorki organizacyjnej;
20) rozpatrywanie skarg, wnioskow i petycji mieszkaiJ.cow w zakresie zadaiJ. komorki
.
..
organlzaCYJneJ;
21) podejmowanie niezb~dnych dzialaiJ. w celu ochrony: systemow i sieci
teleinformatycznych, danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych tajemnic
prawrue chroruonych;
22) merytoryczny nadzor nad realizacj't i wdrozeruem systemow informatycznych w zakresie
wlasciwosci rzeczowej ;
23) realizowanie przedsi~wzi~c obronnych, obrony cywilnej i zarz'tdzarua kryzysowego
na zasadach okreslonych przez prezydenta;
24) wspolpraca z Wydzialem Organizacyjno-Admirustracyjnym przy realizacji zadaiJ.
zwiqzanych z przeprowadzaniem referendow oraz wyborow do organow wladzy
paiJ.stwowej , samorz'tdowej i Parlamentu Europejskiego.
2. Zadania, 0 ktorych mowa w ust. I stosuje si~ odpowiednio do Geodety Miejskiego.
§ 17. 1. Kierownicy komorek organizacyjnych odpowiedzialni s't przed prezydentem
za prawidlowe i sprawne wykonywanie zadaiJ. wynikaj'tcych z obowiqzuj'tcych przepisow,
a takze za nalezyte wykonywanie poleceil sruzbowych.
2. Kierownicy komorek organizacyjnych upowaZnieni s't do wydawania dyspozycji
uruchomierua srodkow budzetowych na zadania realizowane przez komork~ organizacyjn't w ramach przyznanych srodkow oraz na zasadach okreslonych przez rad~ b'tdz prezydenta.
3. Kierownicy komorek organizacyjnych wspolpracuj't ze sob't oraz miejskimi
jednostkami organizacyjnymi przy wykonywaniu powierzonych im zadaiJ..
4. Kierownicy komorek organizacyjnych wspoldzialaj't w zakresie realizowanych zadaiJ.
z wlasciwymi organami administracji rz'tdowej, organizacjan1i pozarz'tdowymi, zwi'tzkami
zawodowymi i srodowiskami obywatelskimi, uczelruami, placowkami naukowo-badawczymi
i innymi podmiotami.
5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje si~ odpowiednio do Geodety Miejskiego.

§ 18. I. Regulamin organizacyjny stanowi zakres czynnosci dla kierownikow komorek
organizacyjnych i ich zast~pcow oraz osob pe1ru'tcych ww. obowi'tzki.
2. Przyj~cie przez osoby, 0 ktorych mowa w ust. 1, zakresu czynnosci do realizacji
i ponoszerua odpowiedzialnosci nast~puje poprzez zlozenie stosownego oswiadczenia.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si~ odpowiednio do Geodety Miejskiego.
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RozdzialS
Zakresy dzialania komorek organizacyjnych w Departamencie Prezydenta

§ 19. I. Do zadail Biura Komunikacji Spolecznej i Dziedzictwa Lodzi nalezy
w szczegolnosci:
I) prowadzenie korespondencji okolicznosciowej i internetowej prezydenta;
2) prowadzenie spraw patronatow honorowych prezydenta;
3) organizowanie obchodow rocznic, uroczystosci i swillt pailstwowych z udzialem
przedstawicieli miasta;
4) wspolpraca z Biurem Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta w zakresie polityki
informacyjnej urz~du .
2. Biuro Komunikacji Spolecznej i Dziedzictwa Lodzi dzieli si~ na:
I) Oddzial Imprez Patriotycznych i Dziedzictwa Lodzi;
2) Oddzial Komunikacji Spolecznej;
3) Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych.
§ 20. I . Do zadail Biura Nadzoru Wlascicielskiego nalezy w szczegolnosci:
I) wykonywanie uprawnieiJ. z tytulu posiadanych przez rniasto akcji i udzia16w w spolkach
prawa handlowego (z wy1llczeniem spolek prowadzllcych dzialalnosc leczniczv oraz
w fundacjach;
2) przygotowywanie i prowadzenie procesu prywatyzacji spolek z kapitalowym udzialem
miasta;
3) opiniowanie przeksztalceiJ. podmiotow podleglych miastu w spolki prawa handlowego;
4) tworzenie spolek z kapitalowym udzialem miasta we wspolpracy z wlasciwll komorkll
organizacyjnll urz~du , do kompetencji ktorej nalezll zadania z zakresu dzialalnosci
tworzonej spolki.
2. Biuro Nadzoru Wlascicielskiego dzieli si~ na:
I) Oddzial Nadzoru Wlascicielskiego;
2) Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych.
3. Dyrektor Biura Nadzoru Wlascicielskiego, z upowaZnienia prezydenta, sprawuje
nadzor nad jednoosobowyrni spolkarni rniasta oraz spolkami z udzialem miasta,
z wy1llczeniem spolek prowadzllcych dzialalnosc lecznicZll., w zakresie zwill.Zanym
z wykonywaniem uprawnieiJ. wlascicielskich.

§ 21 . 1. Do zadail Biura Prezydenta nalezy w szczegolnosci:
I) realizowanie zadail zwill.ZaTIych z funkcjami reprezentacyjnymi
protokolarnyrni prezydenta i wiceprezydentow;
2) obsluga administracyjno-organizacyjna prezydenta i wiceprezydentow.
2. Biuro Prezydenta dzieli si~ na:
I) Zespol Obslugi Asystenckiej;
2) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
I)
2)
3)
4)
5)
6)

obowill.Zkami

§ 22. 1. Do zadail Biura Promocji i Nowych Medi6w nalezy w szczegolnosci:
kreowanie pozytywnego wizerunku rniasta w kraju i za graniC'l;
koordynowanie i ujednolicanie dzialan promocyjnych miasta;
promocja walorow turystycznych miasta;
promocja turystyki biznesowej ;
opracowywanie i rozpowszechnianie periodykow miejskich;
opiniowanie wydawnictw przygotowywanych przez urZlld;
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7) redagowanie i obsruga portaJi i serwis6w intemetowych, z wy1'lczeniem Biuletynu
Informacji Publicznej ;
8) organizowanie i nadzorowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Lodzi (SIW).
2. Biuro Promocji i Nowych Medi6w dzieli si~ na:
1) Oddzial Promocji i Turystyki;
2) Oddzial Wsparcia Graficznego;
3) Zesp61 Nowych Medi6w;
4) Zesp61 ds. Ekonom iczno-Organizacyjnych.
3. Biuro Promocji i Nowych Medi6w nadzoruje L6dzkie Centrum Wydarzen.
§ 23. l. Do zadail Biura Rady Miejskiej nalezy w szczeg61nosci:
1) wsp61dzialanie ze srodkami masowego przekazu w zakresie informowania 0 pracach rady;
2) obsluga organizacyjno-techniczna rady orazjej komisji ;
3) prowadzenie rejestr6w protoko16w, uchwal rady, interpelacji i wniosk6w oraz zapytan
radnych;
4) zapewnianie niezb~dnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu;
5) prowadzenie spraw Mlodziezowej Rady Miejskiej w Lodzi;
6) prowadzenie spraw zwi'lzanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Lodzi,
Odznaki za Zaslugi dla Miasta Lodzi oraz przyznawaniem Nagrody Miasta Lodzi.
2. Biuro Rady Miejskiej dzieli si~ na:
1) Zesp61 ds. Komunikacji ;
2) Zesp61 ds. Obsrugi Komisji Rady Miejskiej;
3) Zesp61 ds. Obsrugi Sesji Rady Miejskiej;
4) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych;
5) Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych i Obsrugi Elektronicznej;
6) Samodzielne Stanowisko ds. Obslugi Sekretariatu Przewodnicz'lcego Rady Miejskiej.
§ 24. 1. Do zadail Biura Rozwoju Gospodarczego i Wspolpracy Mi~dzynarodowej
nalezy w szczeg61nosci:
J) przygotowywanie i popuJaryzowanie informacji 0 mozliwosciach i warunkach
inwestowania w miescie;
2) opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczeg61nym
uwzgl~dnieniem branz priorytetowych;
3) wspieranie inwestor6w strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz
dalsza opieka poinwestycyjna;
4) wspieranie inwestor6w lokalnych tworz'lcych nowe miejsca pracy;
5) wspieranie podmiot6w gospodarczych z terenu miasta;
6) inicjowanie dzialail oraz program6w rozwijaj'lcych przedsi~biorczos6;
7) organizowanie i prowadzenie spraw zwi'lzanych ze wsp61prac'l zagraruczn'l
oraz promocj'l gospodarcz'l miasta;
8) obsluga kontakt6w zagranicznych miasta;
9) wsp61praca z uczelniami.
2. Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wsp61pracy Mi~dzynarodowej dzieli si~ na:
1) Oddzial Ekonomiczny;
2) Oddzial Rozwoju i Relacji z Inwestorami;
3) Oddzial Wsp6lpracy z Uczelniami;
4) Oddzial Wsp6tpracy z Zagranic~
5) Oddzial ds. Nieruchomosci;
6) Oddzial ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych;
7) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
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§ 25. 1. Do zadan Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta nalezy
w szczegolnosci:
1) tworzenie i realizacja polityki inforrnacyjnej miasta;
2) publiczne prezentowanie stanowiska prezydenta oraz wyjasnianie podejmowanych przez
niego dzialan, inicjatyw i programow;
3) komentowanie wydarzen w miescie w zwi<'\.zku z publikacjami prasowymi , programami
radiowymi i telewizyjnymi ;
4) organizowanie konferencji prasowych;
5) przygotowywanie oswiadczen, stanowisk i sprostowan medialnych.
2. Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta dzieli si" na:
1) Oddzial Prasowy;
2) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
§ 26. 1. Do zadan Biura ds. Zarz~dzania Kadrami nalezy w szczegolnosci:
1) prowadzenie spraw osobowych pracownikow urz"du oraz kierownikow miejskich
jednostek organizacyjnych, w tym kierownikow domow pomocy spolecznej ,
z wyl<'\.czeniem pozostalych jednostek koordynowanych i monitorowanych przez Miejski
Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi oraz jednostek nadzorowanych przez Wydzial
Edukacji ;
2) nadzorowanie polityki personalnej w miejskich jednostkach organizacyjnych;
3) organizowanie naborow na wolne stanowiska urz"dnicze;
4) prowadzenie spraw dotycz<'\.cych ocen okresowych pracownikow, stazy, praktyk i szkolen,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy;
5) planowanie i gospodarowanie funduszem wynagrodzen pracownikow urz"du;
6) prowadzenie spraw dotycz<'\.cych oswiadczen maj<'\.tkowych;
7) prowadzenie spraw socjalnych pracownikow;
8) prowadzenie spraw dotycz<'\.cych profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
9) prowadzenie spraw zwi<'\.zanych z organizacj<'\. i funkcjonowaniem urz"du.
2. Biuro ds. Zarz<'\.dzania Kadrami dzieli si" na:
1) Oddzial Rozwoju Zasobow Ludzkich;
2) Oddzial Spraw Osobowych;
3) Oddzial ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych;
4) Oddzial ds. Organizacji Urz"du Miasta;
5) Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych.

1)
2)
3)

1)
2)
3)

§ 27. 1. Do zadan Wydzialu Prawnego nalezy w szczegolnosci:
swiadczenie obslugi i pomocy prawnej na rzecz rady, prezydenta i wiceprezydentow,
urz"du oraz jednostek pomocniczych miasta;
prowadzenie spraw zwi<'\.zanych z tworzeniem aktow prawnych;
przygotowywanie indywidualnych upowaznien i pelnomocnictw udzielanych przez
prezydenta oraz prowadzenie rejestrow indywidualnych upowa:i:nien i pelnomocnictw
udzielonych przez prezydenta.
2. Wydzial Prawny dzieli si" na:
Oddzial Administracyjno-Ekonomiczny;
Oddzial Legislacyjny;
Zespol Radcow Prawnych.
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§ 28. I. Do zadan Wydzialu Zarzl!dzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa nalezy
w szczegolnosci:
I) organizowanie i prowadzenie spraw zwiltzanych z obronnoscilt kraju, obronlt cywilnlt oraz
zarzltdzaniem kryzysowym ;
2) prowadzenie spraw dotyczltcych kwalifikacji wojskowej i rejestracji dla potrzeb tej
kwalifikacji oraz spraw zwiltzanych z nakladaniem swiadczen na rzecz obrony kraju;
3) podejmowanie dzialan majltcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i porzltdku
publicznego na terer.ie miasta;
4) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczenstwa imprez masowych oraz spraw zwi'tZanych
ze zgromadzeniami odbywajltcymi si~ na terenie miasta;
dotycZltcych
bezpieczenstwa
pozarowego
i
ochrony
5) prowadzenie
spraw
przeciwpoZarowej , w tym prowadzenie spraw ochotniczych stra:zy pozamych;
6) przyjmowanie zgloszen i meldunkow 0 awariach lub szkodach w urZltdzeniach
infrastruktury technicznej , zasobach mieszkaniowych oraz 0 innych zdarzeniach;
7) koordynowanie dzialan ratowniczych i porzltdkowo-ochronnych;
8) obsluga kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespolu Zarzltdzania Kryzysowego w Lodzi
oraz Komisji Bezpieczenstwa i Porzltdku w Lodzi.
2. Wydzial Zarzltdzania Kryzysowego i Bezpieczeilstwa dzieli si~ na:
I) Centrum Zarzltdzania Kryzysowego;
2) Oddzial Budzetu i Gospodarowania Sprz~tem;
3) Oddzial Obrony Cywilnej , Profilaktyki Zagrozen i Systemu Bezpieczenstwa;
4) Oddzial Spraw Obronnych;
5) Zespol ds. Imprez i Zgromadzeil;
6) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
Rozdzial6
Zakresy dzialania komorek organizacyjnych w Departamencie Polityki Spolecznej
i Zieleni

§ 29. I. Do zadan Biura ds. Partycypacji Spolecznej nalezy w szczegolnosci:
I) obsluga organow jednostek pomocniczych miasta;
2) przygotowywanie projektow decyzji organow miasta oraz analiz i informacji
w zakresie spraw dotyczltcych jednostek pomocniczych miasta;
3) przygotowywanie i przeprowadzanie wyborow do rad jednostek pomocniczych miasta
oraz referendow w sprawie odwolania organow uchwalodawczych tych jednostek;
4) rozwijanie wspolpracy z organizacjami pozarzltdowymi oraz wspieranie ich dzialalnosci ;
5) prowadzenie dzialan zapobiegajltcych nierownemu traktowaniu i wykluczeniu
spolecznemu, w szczegolnosci na rzecz mniejszosci narodowych i etnicznych;
6) koordynowanie i nadzor spraw z zakresu konsultacji spolecznych i innych dzialan
dotyczltcych partycypacji spolecznej ;
7) prowadzenie spraw zwiltzanych z konsultacjami spolecznymi budzetu obywatelskiego.
2. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej dzieli si~ na:
I) Oddzial ds. lednostek Pomocniczych;
2) Oddzial ds. Konsultacji Spolecznych;
3) Oddzial ds. Wspolpracy z Organizacjami Pozarzltdowymi;
4) Zespol ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
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§ 30. 1. Do

zadail

Wydzialu

Ochrony

Srodowiska

Rolnictwa

nalezy

w szczegolnosci :
1) prowadzenie spraw dotycz<tcych ochrony srodowiska, w tym ochrony przyrody, wod,
powietrza, ochrony przed halasem i polami elektromagnetycznymi;
2) prowadzenie spraw dotycz<tcych rolnictwa;
3) wspolpraca z Izb<t Rolnicz<t Wojewodztwa Lodzkiego oraz innymi organizacjami
i zwi<tzkami rolniczymi dzialaj<tcymi na rzecz rolnictwa;
4) prowadzenie spraw 3wi<tzanych z ochron<t zwierz<tt;
5) prowadzenie spraw z zakresu lowiectwa;
6) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa srodl<tdowego;
7) prowadzenie spraw z zakresu geologii i gornictwa;
8) prowadzenie spraw dotycz<tcych rozliczania i wnioskowania 0 dotacj~ na realizacj~
zadania zwi'tZanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
nap~dowego wykorzystywanego do produkcji ro lnej ;
nakladow
poniesionych
na
realizacj~
zadail
inwestycyjnych
9) rozliczanie
po zakOllczeniu ich realizacji;
10) prowadzenie spraw dotycz<tcych gospodarki odpadami w zakresie wydawania pozwolen
i zezwolen na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i transport odpadow, usuwania
odpadow z miejsc nieprzeznaczonych do ich skladowania lub magazynowania oraz
prowadzenie rejestru posiadaczy odpadow i przyjmowanie informacji dotycz<tcych
substancji stwarzaj<tcych szczego lne zagrozenie dla srodowiska.
2. Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa dzieli si~ na:
1) Oddzial Ocen Oddzialywania na Srodowisko;
2) Oddzial Ochrony Terenow Zieleni;
3) Zespol ds. Organizacyjno-Administracyjnych;
4) Zespol ds. Realizacji Programow Ochrony Srodowiska;
5) Zespol ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierz<tt, Lowiectwa i Rybactwa;
6) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przyrody.
3. Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa nadzoruje Schronisko dla Zwierz<tt.

§ 31 . 1. Do zadail Wydzialu Zarzlldzania Kontaktami z Mieszkaiicami nalezy
w szczegolnosci:
1) obsluga kancelaryjna urz~du;
2) organizowanie przyj~6 interesantow zglaszaj<tcych Sl~ w sprawach skarg, wnioskow
i petycji do prezydenta i wiceprezydentow;
3) koordynowanie zalatwiania skarg, wnioskow i petycji przez komorki organizacyjne oraz
monitorowanie terminowosci zalatwiania skarg, wnioskow i petycji zarejestrowanych
w centralnym rejestrze;
4) zapewnienie sprawnej i bezposredniej obslugi mieszkailcow, w tym udzielanie informacji
w zakresie zadail realizowanych przez urz<td z wykorzystaniem systemu Lodzkiego
Centrum Kontaktu z Mieszkailcami;
5) monitoring i controlling istniej<tcych form i metod obslugi mieszkailcow;
6) prowadzenie spraw zwi<tzanych z organizacj<t nieodplatnej pomocy prawnej na terenie
miasta;
7) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
8) nadzor nad post~poV!aniem z dokumentacj<t papierow<t i elektroniczn<t w urz~dzie;
9) koordynowanie zadail zwi<tzanych z udost~pnianiem uslug elektronicznych
na Elektronicznej Platformie Uslug Administracji Publicznej - ePUAP;
10) udzial przy wdrazan iu projektow eAdministracji;
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11) prowadzenie archiwum zakladowego urz~du.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2. Wydzial Zarzlldzania Kontaktami z Mieszkancami dzieli si~ na:
Archiwum Zakladowe;
Oddzial Call Center;
Oddzial ds. Elektronicznego Urz~du;
Oddzial ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkancow;
Oddzial ds. Monitoringu i Contro llingu;
Oddzial ds. Skarg;
Zespol ds. Administracyjno-Organizacyjnych.

§ 32. 1. Do zadan Wydzialu Zdrowia
Spraw Spolecznych
nalezy
w szczegolnosci:
I) realizowanie polityki prozdrowotnej miasta;
2) prowadzenie spraw zwiltzanych z ochron<t, profilaktyklt i promocjlt zdrowia;
3) prowadzenie spraw zwiltzanych z pelnieniem przez miasto funkcji podmiotu tworzltcego
dla samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej;
4) prowadzenie spraw dotyczltcych przeciwdzialania uzaleznieniom
przemocy
w rodzinie;
5) obsluga Miejskiej Komisji RozwiltZywania Problem6w Alkoholowych w Lodzi;
6) prowadzenie dzialan zrnierzajltcych do aktywizacji i poprawy jakosci zycia senior6w;
7) prowadzenie spraw zwiltzanych z realizacjlt zadan gminy w zakresie opieki nad dziecmi
w wieku do lat 3;
8) prowadzenie spraw dotyczltcych os6b niepelnosprawnych;
realizacj~
zadan
inwestycyjnych
9) rozliczanie
naklad6w
poniesionych
na
po zakonczeniu ich realizacji;
10) koordynowanie wykonania zadan zwiltZanych z repatriacj lt;
II) prowadzenie spraw zwi'lZanych z Kartlt DuZej Rodziny, L6dzklt Kartlt Duzej Rodziny
oraz MiejskltKartlt Seniora;
12) sprawowanie nadzoru nad domami pomocy spolecznej prowadzonymi przez miasto,
z wylltczeniem nadzoru sprawowanego przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej
wLodzi;
13) wsp6lpraca z organizacjami pozarzltdowymi, tj . organ izacj ami pozarZltdowymi
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723
i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) polegajltca na organizacji konkurs6w ofert, zawieraniu
umow i ich rozliczaniu pod wzg l ~dem finansowym w ramach realizacji zadan z zakresu
pomocy spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej oraz innych ustaw.
2. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych dzieli si~ na:
I) Oddzial Finansowy;
2) OddzialOrganizacyjno-Inwestycyjny;
3) Oddzial ds. Kontroli;
4) Oddzial ds. Osob Niepelnosprawnych;
5) Oddzial ds. Polityki Senioralnej ;
6) Oddzial ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko - Rzecznik ds. Senior6w.
3. Dyrektor Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych, z upowazmerua prezydenta,
sprawuje nadz6r nad jednoosobowymi sp61kami miasta oraz spolkami z udzialem miasta
prowadzltcymi dzialalnosc lecznicz<t, w zakresie zwiltzanym z wykonywaniem uprawnien
wlascicielskich.
4. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych nadzoruje:
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1) samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej, dla ktorych podmiotem tworz~cym jest
miasto;
2) Miejski Zespol Zlobkow w Lodzi;
3) domy pomocy spolecznej prowadzone przez miasto.
Rozdzial7
Zakresy dzialania komorek organizacyjnych w Departamencie Architektury i Rozwoju
§ 33. 1. Do zadail Biura Architekta Miasta nalezy w szczegolnosci:
1) prowadzenie spraw zwi~anych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie
polityki przestrzennej miasta, harmonogramu sporz~dzania planow zagospodarowania
przestrzennego, wnioskowanie zmian mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta oraz studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta, a true jego monitoring;
2) nadzorowanie opracowywania miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,
zmian do studium uwarunkowail i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta
oraz innych opracowail planistycznych;
3) sporz~dzanie informacji, wypisow i wyrysow z nieobowi~uj~cych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego oraz z nieobowi~zuj~cego studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego;
4) sporz~dzanie opinii urbanistycznych;
5) prowadzenie analiz dotycz~cych mozliwosci inwestycyjnych miasta, prowadzenie
konsultacji spolecznych oraz programu publikacji architektoniczno-urbanistycznych
ksztaltuj~cych swiadomosc tozsamosci miasta;
6) prowadzenie kampanii informacyjnych i spolecznych dotycz~cych Strefy Wielkomiejskiej
oraz przygotowywanie i konsultowanie planow dzialail wskazanych dla tej strefy oraz
nadzor nad ich wdrazaniem;
7) prowadzenie spraw zwi~anych z ustaleniem lokalizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzysz~cych;
8) prowadzenie spraw realizowanych z estetyk~miasta;
9) rozliczanie nakladow poniesionych na realizacjl( zadail inwestycyjnych po zakonczeniu
ich realizacji;
10) prowadzenie spraw dotycz~cych zasad i warunkow sytuowania obiektow malej
architektury, tablic reklamowych i urz~dzen reklamowych oraz ogrodzen;
11) sporz~dzanie wytycznych do planow rozwoju sieci drogowej;
12) opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych
dla drog oraz inwestycji kubaturowych;
13) nadzorowanie i akceptacja zgodnosci projektow budowlanych i wykonawczych drog
z zatwierdzonymi koncepcjami funkcjonalno-przestrzennyrni ;
14) opiniowanie projektow remontow odtworzeniowych drog.
2. Biuro Architekta Miasta dzieli sil( na:
1) Oddzial Koncepcji Drogowych;
2) Oddzial Krajobrazu i Estetyki Miasta;
3) Oddzial Opinii Urbanistycznych;
4) Zespol Rozwoju Miasta;
5) Zespol ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych.
§ 34. 1. Do zadail Biura InZyniera Miasta nalezy w szczegolnosci:
1) wykonywanie zadail zwi~anych z zarz~dzaniem ruchem na drogach publicznych,
z wyl~czeniem zadail, ktore realizuje Zarz~d Drog i Transportu jako zarz~dca drog, w tym
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2)

3)

4)
5)

I)
2)
3)
4)

I)
2)
3)
4)

5)
6)
1)
2)
3)

I)
2)
3)

4)
5)

rozpatrywanie i zatwierdzanie projektow organizacji ruchu, opiniowanie geometrii drog
w projektach budowlanych, wydawanie zezwolen na korzystanie z drog w sposob
szczegolny;
opracowywanie zalozen do planu zapotrzebowania miasta w cieplo, energi<t elektrycznf\.
i paJiwa gazowe oraz koordynacja planow tworzonych przez przedsi<tbiorstwa
energetyczne dzialajf\.ce na terenie miasta;
wspolpraca z Biurem Architekta Miasta i innymi komorkanli organizacyjnymi oraz
miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania rozwoju infrastruktury
miejskiej ;
opracowanie zasad i koordynacja zaj<tc pasa drogowego, zwif\.zanych z inwestycjami
i remontami dotyczf\.cymi infrastruktury;
prowadzenie spraw zwif\.Zanych z wydawaniem uzgodnien na lokalizacj<t urzf\.dzen
infrastruktury technicznej na gruntach stanowif\.cych wlasnosc miasta i Skarbu Panstwa,
z wylf\.czeniem drog publicznych i wewn<ttrznych, b<tdf\.cych we wladaniu Zarzf\.du Drog
i Transportu, a takze wydawanie oswiadczen 0 dysponowaniu nieruchomosciami na cele
budowlane.
2. Biuro Inzyniera Miasta dzieli si<t na:
Oddzial Koordynacji Infrastruktury;
Oddzial Lokalizacji Sieci;
Oddzial Zarzf\.dzania Ruchem na Drogach;
Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
§ 35. 1. Do zadan Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow nalezy w szczegolnosci:
prowadzenie gminnej ewidencji zabytkow;
sporzf\.dzanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
prowadzenie spraw zwif\.Zanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow;
prowadzenie spraw zwif\.zanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie robot
budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu
do nieruchomosci niewpisanych do rejestru zabytkow, polozonych na obszarze Specjalnej
Strefy Rewitalizacji ;
prowadzenie spraw zwif\.zanych z tworzeniem parkow kulturowych i organizowaniem ich
ochrony;
popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Lodzi.
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow dzieli si<t na:
Oddzial Nadzoru Konserwatorskiego;
Oddzial ds. Zarzf\.dzania Dziedzictwem;
ZespoIOrganizacyjno-Ekonomiczny.
§ 36. 1. Do zadan Biura Strategii Miasta nalezy w szczegolnosci:
podejmowanie dzialan na rzecz strategicznego rozwoju miasta;
monitoring strategii, programow spoleczno-gospodarczych oraz projektow realizowanych
przez miasto;
koordynowanie prac statystycznych realizowanych przez wlasciwe rzeczowo komorki
organizacyjne urz<tdu, w tym sprawy dotyczf\.ce spisow powszechnych, opracowanie
zbiorczych sprawozdan statystycznych;
wsparcie w pozyskiwaniu srodkow finansowych pochodzf\.cych z funduszy europejskich
na strategiczne projekty inwestycyjne;
obsluga Zintegrowanych lnwestycji Terytorialnych i zapewnienie finansowania Strategii
Lodzkiego Obszaru Metropolitarnego;
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6) reprezentowanie interesow miasta przed instytucjami unijnymi oraz innymi organizacjami
mi«dzynarodowymi w kontekscie strategicznym;
7) koordynacja projektow wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego
w miescie;
8) koordynacja wdrazania programu Jnteligentna Polityka Spoleczna.
2. Biuro Strategii Miasta dzieli si« na:
1) Oddzial Analiz;
2) Oddzial Ekonomiczno-Organizacyjny;
3) Oddzial Monitorowania Strategii i Programow;
4) Oddzial Projektow Spolecznych;
5) Oddzial Strategicznych Projektow Europejskich;
6) Zespol Koordynacji Polityki Spolecznej;
7) Zespol ds. Wspolpracy z Organizacjami Mi«dzynarodowymi.

§ 37. 1. Do zadail Biura ds. Rewitalizacji nalezy w szczegolnosci:
1) zarz'ldzanie Gminnym Programem Rewitalizacji jako ram,! operacyjn,! dla przedsi«wzi«c
z zakresu rewitalizacji;
2) monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;
3) monitorowanie zadail inwestycyjnych w kontekscie oczekiwail interesariuszy procesu
rewitalizacji;
4) prowadzenie i koordynacja spraw zwi,!zanych ze spoleczno-gospodarczym aspektem
rewitalizacji;
5) wspolpraca krajowa i mi«dzynarodowa w zakresie wymlany doswiadczen
i promocji dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji ;
6) prowadzenie dzialail promocyjnych w szczegolnosci dla projektow 1-8 Rewitalizacj i
Obszarowej Centrum Lodzi oraz prowadzenie portalu rewitalizacji;
7) przygotowanie projektow rewitalizacyjnych i pozyskiwanie srodkow finansowych na ich
realizacj«;
8) rozliczanie nakladow finansowych w zakresie projektow spolecznych.
2. Biuro ds. Rewitalizacji dzieli si« na:
1) Oddzial Ekonomiczno-Organizacyjny;
2) Oddzial ds. Dzialail Spoleczno-Gospodarczych;
3) Oddzial ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektow.

1)

2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)

§ 38. I. Do zadail Wydzialu Urbanistyki i Architektury nalezy w szczegolnosci:
sporz,!dzanie informacji , wypisow i wyrysow z obowi,!zuj,!cych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego oraz z obowi<\Zuj,!cego studium uwarunkowail
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego;
prowadzenie spraw zwi'!zanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunkow zabudowy
i zagospodarowania terenu;
prowadzenie spraw zwi<\Zanych z wydawaniem decyzji okreSlonych przepisami prawa
budowlanego w zakresie obowi,!zkow organu administracji architektoniczno-budowlanej ;
wydawanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacj« inwestycji drogowych powiatowych
i gminnych oraz decyzji 0 pozwoleniu na tiZytkowanie drog powiatowych i gminnych;
wydawanie zaswiadczen okreslonych przepisami prawa w zakresie dzialania wydziaru.
2. Wydzial Urbanistyki i Architektury dzieli si« na:
Oddzial Architektopjczno - Budowlany J;
Oddzial Architektoniczno - Budowlany II;
Oddzial Architektoniczno - Budowlany III;
Oddzial Architektoniczno - Budowlany Post«powail Nieprocesowych;
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5) Oddzial Infrastruktury;
6) Oddzial Urbanistyki J;
7) Oddzial Urbanistyki II ;
8) Oddzial Urbanistyki III ;
9) Oddzial Urbanistyki IV ;
10) Oddzial Urbanistyki V;
11) Oddzial Urbanistyki Post~powait Nieprocesowych;
12) Oddzial ds. Admi ni stracyjno-Organizacyj nych.

§ 39. 1. Do zadait Wydzialu ds. Zarzlldzania Projektami nalezy w szczeg6lnosci:
1) zarzl:\.dzanie projektami i programami wskazanymi odr~bnym zarzl:\.dzeniem prezydenta;
2) zarzl:\.dzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Lodzi;
3) opracowanie i wdrozenie w urz~dzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych
standard6w i procedur zarzl:\.dzania projektami i programami;
4) wspieranie kom6rek organizacyjnych urz~du oraz miejskich jednostek organizacyjnych
i pozostalych podmiot6w miejskich w zakresie metodyki zarzl:\.dzania projektami
.
.
1 programaml;
5) nadz6r i koordynowanie dzialait zwil:\.zanych z wdrozeniem i obsrugl:\. systemu
informatycznego wspomagajl:\.cego zarzqdzanie projektami i programami;
6) nadzorowanie
przestrzegania
przyj~tej
metodyki
zarzl:\.dzania
projektami
i programami;
7) przygotowanie, realizacja i zamkni~cie Mi~dzynarodowej Wystawy EXPO 2024.
2. Wydzial ds. Zarzl:\.dzania Projektami dzieli si~ na:
1) Oddzial Organizacyjny;
2) Oddzial ds. EXPO;
3) Oddzial ds. Metodyki i Wsparcia Zarzl:\.dzania;
4) Oddzial ds. Projekt6w.

Rozdzial8
Zakresy dzialania komorek organizacyjnych w Departamencie Gospodarowania
Majlltkiem

§ 40. I. Do zadait Biura Gospodarki Mieszkaniowej nalezy w szczeg6lnosci:
I) analiza stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i podejmowanie dzialait
w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym zabezpieczenia finansowania;
2) opracowywanie zasad i procedur wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzl:\.cych
w sklad mieszkaniowego zasobu miasta oraz zasad wynaj mowania lokali uzytkowych;
3) opracowywanie oraz przeprowadzanie rocznych i sredniorocznych ewaluacji polityki
mieszkaniowej oraz wieloletnjego programu gospodarowan ia mieszkaniowym zasobem
miasta;
4) prowadzenie post~powait w sprawach regulacji tytu16w prawnych do lokali mieszkalnych;
5) wydawanie skierowait do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, socjalnych
i pomieszczen tymczasowych;
6) monitorowanie zarzl:\.dzania zasobem lokalowym stanowil:\.cym wlasnosc i wsp61wlasnosc
rniasta, Skarbu Paitstwa oraz zasobem prywatnym pozostajl:\.cym w zarZl:\.dzie
nadzorowanej miejskiej jednostki organizacyjnej;
7) prowadzenie spraw zwil:\.zanych z wydzielanjem lokali socjalnych z mieszkaniowego
zasobu miasta.
2. Biuro Gospodarki Mieszkaniowej dzieli si~ na:
1) Oddzial Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi;
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2)
3)
4)
5)

Oddzial Polityki Lokalowej;
Oddzial Regulacji Tytulow Prawnych;
Oddzial Zasobu Nieruchomosci;
Oddzial ds. Administracyjno-Ekonomicznych.
3. Biuro Gospodarki Mieszkaniowej nadzoruje Zarz'ld Lokali Miejskich.

§ 41. 1. Do zadail Wydzialu Dysponowania Mieniem nalezy w szczegolnosci:
prowadzenie zasobu nieruchomosci miasta i Skarbu Pailstwa;
prowadzenie ewidencji analitycznej aktywow trwalych miasta i Skarbu Pailstwa;
prowadzenie spraw zwi,!zanych z ubezpieczeniem maj'!tku miasta i Skarbu Pailstwa;
regulowanie stanow prawnych nieruchomosci stanowi'!cych wlasnosc miasta i Skarbu
Pailstwa oraz porz,!dkowanie zapisow w ksi~gach wieczystych;
5) prowadzenie spraw dotycz'!cych inwentaryzacji mienia przejmowanego na rzecz miasta
i Skarbu Pailstwa;
6) prowadzenie spraw dotycz,!cych spadkow i darowizn na rzecz miasta i Skarbu Pailstwa;
7) prowadzenie spraw zamian i darowizn nieruchomosci stanowi,!cych wlasnosc Skarbu
Pailstwa;
8) nabywanie nieruchomosci na rzecz Skarbu Pailstwa;
9) prowadzenie spraw zwi,!zanych z wywlaszczaniem i zwrotem nieruchomosci;
10) sprzedaZ i oddawanie nieruchomosci stanowi'!cych wlasnosc Skarbu Pails twa
w uzytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym;
11) przeksztalcanie prawa uzytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomosci Skarbu
Pailstwa w prawo wlasnosci;
12) prowadzenie spraw zwi'\Zanych z uzytkowaniem wieczystym nieruchomosci miasta
i Skarbu Pailstwa;
13) ustalanie oplat adiacenckich i oplat planistycznych;
14) prowadzenie spraw zwi,!zanych z trwalym zarz'!dem nieruchomosci miasta i Skarbu
Panstwa;
15) prowadzenie spraw zwi'\Zanych z ustanawianiem sluzebnosci na nieruchomosciach miasta
i Skarbu Pailstwa;
16) prowadzenie spraw zwi,!zanych z ustalaniem odszkodowail za nieruchomosci przej~te pod
drogi publiczne;
17) prowadzenie spraw zwi,!zanych z dzierzaw,! i uzyczaniem nieruchomosci miasta i Skarbu
Pailstwa;
18) diagnozowanie ryzyk w zakresie gospodarowania nieruchomosciami miasta i Skarbu
Pailstwa;
19) diagnozowanie ryzyk w zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej miasta i Skarbu
Pailstwa;
20) prowadzenie spraw zwi,!zanych z ochron'!praw wlasnosci do nieruchomosci.
2. Wydzial Dysponowania Mieniem dzieli si~ na:
1) Oddzial Aktualizacji Oplat za Uzytkowanie Wieczyste;
2) Oddzial Ekonomiczno-Windykacyjny;
3) Oddziallnwentaryzacji;
4) Oddzial Ograniczonych Praw Rzeczowych;
5) Oddzial Oplat i Odszkodowail;
6) OddzialOrganizacyjno-Administracyjny;
7) Oddzial Regulowania Stanow Prawnych Nieruchomosci;
8) Oddzial Rozliczen Udzialow we Wspolnotach Mieszkaniowych;
9) Oddzial Spadkow i Darowizn;
10) Oddzial Zasobu i Gospodarowania Nieruchomosciami Skarbu Pailstwa;

1)
2)
3)
4)
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11) Oddzial Zasobu Nieruchomosci Miasta;
12) Oddzial Zlecania Wycen i OpracowaIl Geodezyjno-Prawnych;
13) Oddzial ds. Dzierzaw I;
14) Oddzial ds. Dzierzaw II;
IS) Oddzial ds. Ochrony Praw Wlasnosci do Nieruchomosci;
16) Oddzial ds. Uzyczen i Targowisk;
17) Oddzial Wywlaszczen i Zwrot6w Nieruchomosci.

§ 42. 1. Do zadan Wydziatu KuItury nalezy w szczeg6lnosci:
I) nadz6r nad realizacj'l polityki kulturalnej miasta;
2) prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;
3) prowadzenie spraw zwi'lzanych z mecenatem miasta nad kUltUT<t;
4) prowadzenie spraw zwi'lzanych z organizacj'l miejskich imprez kulturalnych.
2. Wydzial Kultury dzieli si~ na:
I) Oddzial ds. Instytucji Kultury;
2) Oddzial ds. Organizacyjno-Ekonomicznych;
3) Oddzial ds. Projekt6w;
4) Zesp61 ds. Mecenatu Kultury.
3. Wydzial Kultury nadzoruje miejskie instytucje kultury (osrodki kultury, miejskie
biblioteki, muzea, teatry, Fabryk~ Sztuki w Lodzi, Centrum Dialogu imienia Marka Edelrnana
w Lodzi, "ECI L6dz-Miasto Kultury" w Lodzi).
§ 43 . I. Do zadan Wydzialu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci nalezy
w szczeg6lnosci:
1) sprzedaZ i oddawanie nieruchomosci stanowi'lcych wlasnosc miasta w uzytkowanie
wieczyste osobom fizycznym i prawnym;
2) przeksztalcanie prawa uzytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomosciach
miasta w prawo wlasnosci;
3) prowadzenie spraw zwi'lzanych ze sprzedaz'llokali mieszkalnych i uzytkowych, dom6w
jednorodzinnych i garazy stanowi'lcych wlasnosc miasta na rzecz najemcow wraz
z oddawaniem gruntu w uzytkowanie wieczyste lub jego sprzedaZ<t;
4) nabywanie, zanliany nieruchomosci i udzia16w w nieruchomosciach na rzecz miasta
na cele publiczne, zadania wlasne, cele inwestycyjne oraz pierwokupy.
2. Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci dzieli si~ na:
1) Oddzial Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Oddzial Nabywania Nieruchomosci Na Cele Inwestycyjne Miasta;
3) Oddzial SprzedaZy Lokali;
4) Oddzial Ustanawiania i Obsfugi Praw do Nieruchomosci;
5) Oddzial Zbywania Nieruchomosci Gospodarczych;
6) Oddzial Zbywania Nieruchomosci Mieszkaniowych;
7) Samodzielne Stanowisko ds. Przetargow na SprzedaZ Nieruchomosci.

§ 44. Do zadan Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentow nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie konsumentom bezplatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie
ochrony ich interesow;
2) podejmowanie dzialan w celu ochrony interes6w konsumentow, w tym wytaczanie
powodztw na rzecz konsumentow oraz udzial w post~powaniu w sprawach
o ochron~ interesow konsumentow na zasadach okreslonych odr~bnymi przepisami;
3) inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesow konsumentow.
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§ 45. I. Do zadarl. Oddzialu Ochrony Informacji Niejawnych nalezy prowadzenie
spraw zwi'\Zanych z ochronlt informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnej .
2. Oddzialem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pelnomocnik ds. Ochrony
lnformacji Niejawnych.
§ 46. 1. Do zadarl. Geodety Miejskiego nalezy pomoc prezydentowi w realizacji zadarl.
z zakresu administracji rZltdowej dotyczltcych geodezji i kartografii.
2. Geodeta Miejski wykonuje swoje zadania przy pomocy Lodzkiego Osrodka Geodezji.

Rozdzial9
Zakresy dzialania komorek organizacyjnych w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
§ 47. 1. Do zadarl. Biura Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej
nalezy w szczegolnosci:
1) podejmowanie dzialarl. na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
2) obsluga wnioskow 0 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci
Gospodarczej (CEIDG) oraz prowadzenie spraw przedsi~biorcow, ktorzy zakonczyli
wykonywanie dzialalnosci gospodarczej przed dniem 31 grudnia 2011 r.;
3) prowadzenie spraw dotyczltcych realizacji programu wspolpracy administracyjnej
w ramach Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewn~trznym Unii Europejskiej
(lMI);
4) podejmowanie i koordynowanie dzialarl. majltcych na celu pozyskiwanie zewn~trznych
:lrodel finansowania na realizacje projektow w zakresie aktywizacji zawodowej ,
podwyzszaniajakosci kapitalu ludzkiego oraz promocji zatrudnienia i przedsi~biorczosci ;
5) prowadzenie spraw zwi'\Zanych z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoinika
drogowego osob/rzeczy oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
posrednictwa przy przewozie rzeczy;
6) prowadzenie spraw zwiltzanych z licencjami na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osob/rzeczy;
7) prowadzenie spraw zwi¥anych z licencjami na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osob taksowk~
8) nadzor i kontrola przewoznikow prowadzltcych transport drogowy;
9) wydawanie zaswiadczen potwierdzajltcych prowadzenie krajowych przewozow
drogowych na potrzeby wlasne jako dzialalnosci pomocniczej w stosunku
do podstawowej dzialalnosci gospodarczej;
10) prowadzenie spraw zwiltzanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwolen na sprzedaz
i podawanie napojow alkoholowych;
11) wyznaczanie podmiotow, w ktorych wykonywana jest kara ograniczenia wolnosci
oraz praca spolecznie uzyteczna osob skazanych;
12) wyznaczanie podmiotow, na ktorych rzecz skazani moglt wykonywac prace na cele
spoleczne.
2. Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej dzieli si~ na:
1) Oddzial Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej;
2) Oddzial Projektow Wlasnych;
3) Oddzial ds. Krajowego Transportu Drogowego;
4) Oddzial ds. Polityki Rynku Pracy;
5) Oddzial ds. Zezwolen na Sprzedaz Napojow Alkoholowych;
6) Zespol Ekonomiczno-Administracyjny.
3. Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej nadzoruje
Powiatowy UrZltd Pracy w Lodzi.
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§ 48. I. Do zadail Wydzialu Edukacji nalezy w szczeg6lnosci :
I) prowadzenie spraw zwillzanych z pelnieniem przez miasto funkcji organu prowadzllcego
publiczne szkoly i plac6wki oswiatowe;
2) planowanie sieci publicznych przedszkoli, szk61 i innych plac6wek oswiatowych;
3) prowadzenie ewidencji przedszkoli, szk61 i innych plac6wek oswiatowych, w tym
niepublicznych;
4) zatwierdzanie organizacji publicznych przedszkoli, szk61 i innych plac6wek oswiatowych;
5) koordynowanie zadan zwillzanych z biezllcym utrzymaniem technicznym publicznych
przedszkoli, szk61 i innych plac6wek oswiatowych;
6) prowadzenie spraw zwiqzanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkolom
i plac6wkom oraz szkolom publicznym prowadzonym przez osob~ prawnll innll niz
jednostka samorz1ldu terytorialnego lub osob~ fizyczn<t;
7) organizowanie wypoczynku dzieci i mlodziezy;
8) prowadzenie post~powan w sprawach udzielania pomocy materialnej 0 charakterze
socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie miasta;
9) rozliczanie naklad6w poniesionych na realizacj~ zadail inwestycyjnych po zakonczeniu
ich realizacji .
2. Wydzial Edukacji dzieli si~ na:
I) Oddzial Ekonomiczny;
2) Oddzial Organizacji Szk61 Publicznych;
3) OddzialOrganizacyjno-Administracyjny;
4) Oddzial ds. Organizacji Ksztalcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla
Uczni6w;
5) Oddzial ds. Projekt6w i lnwestycji ;
6) Oddzial ds. Szkolnictwa Niepublicznego;
7) Zesp61 Wychowania Przedszkolnego;
8) Zesp61 ds. Kontroli Pinansowej;
9) Samodzielne Stanowisko ds. Analiz.
3. Wydzial Edukacji nadzoruje:
I) przedszko la;
2) szkoly (podstawowe, girnnazja, szkoly artystyczne, licea og61noksztalcllce i zespoly szk61
og6lnoksztalcllcych, zespoly szk61 ponadgirnnazjalnych);
3) szkoly specjalne i specjalne osrodki szkolno-wychowawcze;
4) mlodziezowe osrodki wychowawcze oraz mlodziezowe osrodki socjoterapii ;
5) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
6) placowki oswiatowo-wychowawcze i pracy pozaszkolnej (centra zaj~c pozaszkolnych,
Palac Mlodziezy w Lodzi , Szkolne Schronisko Mlodziezowe w Lodzi, bursy szkolne);
7) plac6wki ksztalcenia ustawicznego oraz osrodki doksztalcania i doskonalenia
zawodowego (Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi, L6dzkie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi);
8) Centrum Ustug Wspolnych Oswiaty w Lodzi.
§ 49. 1. Do zadail Wydzialu Gospodarki Komunalnej nalezy w szczeg61nosci:
I) nadz6r nad eksploatacjll wydzierzawionych sp61kom miejskim system6w zaopatrzenia
w wod~, odprowadzania i oczyszczania sciek6w oraz swiadczonych przez nie uslug;
2) kontrola utrzymywania i eksploatacji kanalizacji deszczowej, realizacja inwestycji
z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej ;
3) prowadzenie spraw gospodarki odpadami komunalnymi ;
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4) prowadzenie spraw zwi'l.Zill1ych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej miasta

oraz koordynowanie

gospodarki

komunalnej,

w

tym

inicjowanie

i wdraZanie

energooszcz~dnych przedsi~wzi~c;

5) prowadzenie spraw zwi'tzanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystosci dr6g
oraz nieruchomosci niezabudowanych stanowi'tcych wlasnosc miasta i Skarbu Pails twa
lub b~d'tcych w jego wladaniu i nieprzekazanych w adrninistrowanie innym kom6rkom
organizacyjnym;
6) utrzymywanie we wlasciwym stanie technicznym i estetycznym obiekt6w budowlanych
i infrastruktury technicznej znajduj'tcych si~ na administrowanych terenach;
7) prowadzenie spraw dotycz'tcych realizacji inwestycji wsp61nych oraz inwestycji
zglaszanych przezjednostki pomocnicze miasta;
8) prowadzenie spraw dotycZltcych grob6w i cmentarzy wojennych, pomnik6w i miejsc
pami~ci narodowej ;
9) wdraZanie organizacyjne, techniczne i finansowe program6w obj~tych dofinansowaniem
z Unii Europejskiej z zakresu inwestycji komunalnych realizowanych przez wydzial;
10) rozliczanie naklad6w poniesionych na realizacj~ zadail inwestycyjnych po zakonczeniu
ich realizacji;
11) naliczanie oplat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej , przekazywanie podmiotom
zobowi'tzanym do ponoszenia oplat informacji 0 wysokosci i sposobie obliczenia tej
oplaty, rozpatrywanie reklamacji , wydawanie decyzji.
2. Wydzial Gospodarki Komunalnej dzieli si~ na:
1) Oddzial Energetyki Miejskiej ;
2) Oddzial Gospodarki Odpadami ;
3) Oddzial Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej;
4) Oddzial Oczyszczania Miasta;
5) Oddzial Uslug Komunalnych;
6) Oddzial ds. Ekonomicznych i Kontrolnych;
7) Oddzial ds. Kontroli Gospodarki Odpadami;
8) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
3. Wydzial Gospodarki Komunalnej nadzoruje Zarz'td Gospodarowania Odpadami.
§ 50. 1. Do zadail Wydzialu Sportu nalezy w szczeg61nosci:
I) prowadzenie spraw zwi~anych z realizacj't zadail miasta w zakresie kultury fizycznej

i sportu;
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich k1ub6w sportowych oraz k1ub6w sportowych
dzialaj'tcych w formie stowarzyszenia nieprowadZltcego dzialalnosci gospodarczej;
3) nadz6r nad dzialalnosci't klub6w sportowych i organizacji sportowych maj'tcych siedzib~
na terenie miasta;
4) podejmowanie dzialail promuj'tcych sport;
5) organizacja i wsp6ludzial w organizowaniu imprez sportowych z udzialem miasta;
6) realizacja inwestycji i remont6w skomunalizowanej bazy sportowej;
7) rozliczanie naklad6w poniesionych na realizacj~ zadail inwestycyjnych po zakonczeniu
ich realizacji.
2. Wydzial Sportu dzieli si~ na:
1) Oddzial Ekonorniczno-Inwestycyj ny;
2) Oddzial Kultury Fizycznej;
3) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
3. Wydzial Sportu nadzoruje Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi.
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RozdziallO
Zakresy dzialania kom6rek organizacyjnych w Departamencie Obslugi i Administracji

§ 51. 1. Do zadail Biura Audytu Wewn~trznego i Kontroli nalezy w szczeg61nosci:
1) planowanie i prowadzenie kontroli w urz~dzie, miejskich jednostkach organizacyjnych,
w podmiotach gospodarczych oraz w innych podmiotach, kt6re wydatkuj~ srodki
publiczne przekazane z budzetu miasta;
2) ocena funkcjonowania systemu kontroli zarz~dczej w urz~dzie;
3) planowanie audyt6w wewn~trznych oraz ich przeprowadzanie.
2. Biuro Audytu Wewn~trznego i Kontroli dzieli si~ na:
1) Oddzial Kontroli ;
2) Zesp61 Audytu Wewn~trznego ;
3) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
§ 52. 1. Do zadail Biura Bezpieczenstwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
nalezy w szczeg6lnosci:
1) realizacja spraw z zakresu ochrony danych osobowych;
2) realizacja zadail dotycz~cych opracowania i wdrozenia Systemu Zarz~dzania
Bezpieczenstwem Informacji;
3) koordynacja i udost~pnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej .
2. Biuro Bezpieczenstwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych dzieli si~ na:
1) Oddzia! ds. Informacji Publicznej;
2) Zesp6! ds. Konsultacji i Koordynacji Spraw z Zakresu Ochrony Danych Osobowych;
3) Zesp6! ds. Monitoringu i Nadzoru nad Przestrzeganiem Prawa i Praktyk w Dziedzinie
Ochrony Danych Osobowych;
4) Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 53. 1. Do zadail Wydzialu Informatyki nalezy w szczeg61nosci:
informatyzacja urz~du oraz koordynacja informatyzacji miejskich jednostek
organizacyj nych;
administrowanie sleclami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami
operacyjnymi, sprz~tem sieciowym oraz bazami danych;
zapewnienie ochrony i bezpieczenstwa danych w systemach teleinformatycznych;
gospodarowanie sprz~tem i sieci~ komputerow~ oraz koordynacja zaspokajania potrzeb
urz~du w tym zakresie;
zapewnienie ci!l,g!osci sprawnego funkcjonowania system6w informatycznych;
rozliczanie nak!ad6w poniesionych na realizacj~ zadail inwestycyjnych po zakonczeniu
ich realizacji.
2. Wydzial Informatyki dzieli si~ na:
Oddzia! Infrastruktury Informatycznej ;
Oddzial Logistyki ;
Oddzia! Rozwoju Uslug Informatycznych;
Oddzia! Wsparcia Uzytkownika;
Oddzial ds. Projekt6w i Rozliczen;
Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.

§ 54. 1. Do
zadan
Wydzialu
Organizacyjno-Administracyjnego
nalezy
w szczeg61nosci:
1) ewidencjonowanie, organizowanie wykonania i ekspedycja uchwa! rady przekazanych
prezydentowi do wykonania, zarz~dzen prezydenta i innych akt6w prawnych oraz ustalen
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podj~tych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi, a takze interpelacji

i wniosk6w radnych oraz wniosk6w komisji rady;
2) formalna kontrola poprawnosci projekt6w akt6w prawnych (uchwal rady, zarzlldzen
prezydenta);
3) prowadzenie dzialan zwi1jZanych z polityk'ljakosci w urz~dzie;
4) realizacja zadan zwi'lzanych z przeprowadzaniem referend6w oraz wybor6w do organ6w
wladzy panstwowej , samorz'ldowej i Parlamentu Europejskiego, z wy1'lczeniem wybor6w
do jednostek pomocniczych miasta oraz referend6w w sprawie odwolania organ6w
uchwalodawczych tych jednostek, wybor6w lawnik6w, wybor6w Mlodziezowej Rady
Miejskiej w Lodzi , wybor6w Izby Rolniczej Wojew6dztwa L6dzkiego;
5) obsluga multimedialna sesji rady oraz pozostalych narad, posiedzen, konferencji, itp.
zwi'lzanych z potrzebami urz~du;
6) gospodarowanie taborem samochodowym urz~du;
7) prowadzenie spraw dotycz'lcych zaopatrzenia urz~du w piecz~cie urz~dowe i piecz'ltki,
materialy i pomoce biurowe oraz inne WYPosaZenie niezb~dne do jego funkcjonowania.
2. Wydzial Organizacyjno-Administracyjny dzieli si~ na:
1) Oddzial Obslugi Biurowej;
2) Oddzial Prezydialny;
3) Oddzial Transportu;
4) Zesp610rganizacyjno-Ekonomiczny.

§ 55 . 1. Do

zadan

Wydzialu

Praw

Jazdy

Rejestracji

Pojazd6w

nalezy

w szczeg6lnosci:
I) wydawanie uprawnien do kierowania pojazdami;
2) rejestracja pojazd6w oraz prowadzenie ich ewidencji ;
3) prowadzenie spraw zwi'lzanych z rejestrowaniem przedsi~biorc6w prowadZ'lcych stacje
kontroli pojazd6w i osrodki szkolenia kierowc6w;
4) wydawanie i cofanie uprawnien diagnostom;
5) prowadzenie ewider.cji instruktor6w.
2. Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazd6w dzieli si~ na:
1) Oddzial Nadzoru i Kontroli;
2) Oddzial Praw Jazdy;
3) Oddzial Rejestracji i Oznaczania Pojazd6w;
4) Zesp61 Ekonomiczno-Administracyjny.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)

§ 56. 1. Do zadan Wydzialu Spraw Obywateiskich naleZy w szczeg61nosci :
prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludnosci;
prowadzenie spraw z zakresu dowod6w osobistych;
prowadzenie i aktualizacja stalego rejestru wyborc6w;
sporz'ldzanie i aktualizowanie spis6w wyborc6w;
wydawanie zezwolen na sprowadzanie zwlok i szcZ'ltk6w z zagranlcy w celu ich
pochowania;
prowadzenie czynnosci zwi1jZanych z wyborem lawnik6w do s'ld6w powszechnych;
prowadzenie ewidencji stowarzyszen maj'lcych siedzib~ na terenie miasta oraz nadz6r nad
ich dzialalnoscilt;
wykonywanie czynnosci nadzorczych wobec fundacji.
2. Wydzial Spraw Obywatelskich dzieli si~ na:
Oddzial Dowod6w Osobistych;
Oddzial Ewidencji Ludnosci;
Oddzial Koordynacji i Udost~pniania Danych Osobowych;
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4) Zespol Ekonomiczno-Administracyjny;
5) Zespol ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami.
§ 57. 1. Do zadail Wydzialu Techniczno-Gospodarczego nalezy w szczegolnosci:
1) administrowanie budynkami urz«du i ich obsluga techniczno-gospodarcza;
2) publikowanie na tablicach ogloszeil urz«du obwieszczen, decyzji i innych dokumentow
o charakterze urz«dowym, w tym ogloszeil s'ldowych, prokuratorskich, komorniczych itp.
oraz prowadzenie ich ewidencji;
3) rozliczanie nakladow poniesionych na realizacj« zadail inwestycyjnych po zakonczeniu
ich realizacji;
4) prowadzenie powielarni na potrzeby urz«du.
2. Wydzial Techniczno-Gospodarczy dzieli si« na:
I) Oddzial ds. Eksploatacji Budynkow;
2) Oddzial ds. Obslugi Techniczno-Gospodarczej;
3) Zespol Ekonomiczno-Organizacyjny.

§ 58. 1. Do zadail Wydzialu Zamowien Publicznych nalezy w szczegolnosci:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie post«powail 0 udzielenie zanl0wieil publicznych
na rzecz urz«du;
2) przygotowanie i przeprowadzenie post«powania 0 udzielenie zamowienia publicznego
na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, na podstawie odr«bnych przepisow;
3) prowadzenie spraw zwi'lzanych z reprezentowaniem urz«du w post«powaniach
odwolawczych;
4) monitorowanie, nadzor i kontrola spraw zwi'lZanych z udzielaniem zamowieil
publicznych w urz«dzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.
2. Wydzial Zamowieil Publicznych dzieli si« na:
1) Oddzial ds. Monitorowania i Nadzoru;
2) Oddzial ds. Obslugi Post«powail Biez'lcych;
3) Oddzial ds. Obslugi Post«powail Kluczowych;
4) Zespol ds. Ekonomiczno-Administracyjnych;
5) Zespol ds. Kontroli;
6) Zespol ds. Planowania i Sprawozdawczosci.
§ 59. 1. Do zadail Urzfdu Stanu Cywilnego nalezy w szczegolnosci:
1) sporz'ldzanie aktow stanu cywilnego (urodzenia, malzeilstwa, zgony)
odpisow i zaswiadczeil z tych aktow;
2) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
3) przyjmowanie oswiadczen woli maj'lcych wplyw na stan cywilny;
4) migracja aktow stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego;
5) wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk;
6) prowadzenie archiwun1 akt stanu cywilnego;
7) usuwanie niezgodnosci w rejestrze PESEL.
2. Urz'ld Stanu Cywilnego dzieli si« na:
1) Archiwun1 Akt Stanu Cywilnego;
2) Oddzial Post«powail Administracyjnych;
3) Oddzial Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktow Zagranicznych;
4) Zespol Obslugi Biurowej.

wydawanie
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§ 60. Do zadan Oddzialu ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy naJezy wykonywanie
zadan sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy okreSlonych przepisami szczeg61nymi
w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunk6w i higieny pracy w urz~dzie.
Rozdzialll
Zakresy dzialania komorek organizacyjnych w Departamencie Finansow Publicznych

§ 6l. l. Do zadan Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji nalezy
w szczeg6lnosci:
1) prowadzenie egzekucj i administracyjnej naleznosci pieni~znych , dla kt6rych organ miasta
jest wlasciwy do ich ustalania lub okreslania i pobierania;
2) prowadzenie egzekucji administracyjnej obowi/tzk6w 0 charakterze niepieni~znym
w zakresie zadan wlasnych, zadan zleconych i zadan z zakresu administracji rZ/tdowej
oraz obowi/tzk6w wynikaj/tcych z decyzji i postanowien z zakresu administracji
publicznej wydanych w ramach urz~du;
3) prowadzenie post~powan zabezpieczaj/tcych naleznosci pieni~zne ;
4) ewidencjonowanie naleznosci miasta i Skarbu Panstwa obj~tych orzeczeniami s/tdowymi
i ich windykacja bezposrednio od dluznik6w lub poprzez organy egzekucyjne.
2. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji dzieli si~ na:
1) Oddzial Ekonomiczny;
2) Oddzial ds. Egzekucji Naleznosci Pieni~znych ;
3) Oddzial ds. Windykacji Naleznosci Cywilnoprawnych;
4) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych;
5) Samodzielne Stanowisko ds. Orzecznictwa i Egzekucji Obowi/tzk6w 0 Charakterze
Niepieni~znym.

§ 62. l. Do zadan Wydzialu Bud:.ietu naJezy w szczeg6lnosci:
1) planowanie i przygotowywanie projektu budzetu miasta oraz jego zmian;
2) opracowywanie zbiorczych plan6w dochod6w i wydatk6w w zakresie zadan
reaJizowanych przez miasto;
3) sporz/tdzanie analiz i prognoz dotycz/tcych budzetu miasta oraz zbiorczych sprawozdan
zjego wykonania;
4) nadz6r nad wykonywaniem budzetu miasta oraz zachowaniem r6wnowagi budzetowej
i przestrzeganiem dyscypliny finans6w publicznych;
5) prowadzenie ewidencji dochod6w budzetowych wedlug klasyfikacji budzetowej ;
6) sporz/tdzanie l/tcznego sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego;
7) opiniowanie projekt6w akt6w prawnych powoduj/tcych skutki finansowe dla budzetu
miasta.
2. Wydzial Budzetu dzieli si~ na:
I) Oddzial Ewidencji Ksi~gowej Budzetu i Sprawozdawczosci;
2) Oddzial Planowania Budzetu;
3) Oddzial ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Dlugu;
4) Zesp6l ds. Organizacyjnych i Konsultacji Budzetowych;
5) Samodzielne Stanowisko ds. Obslugi Sekretariatu.
§ 63. I. Do zadan Wydzialu Finansowego nalezy w szczeg6lnosci:
1) prowadzenie spraw dotycz/tcych wymiaru i poboru podatk6w i oplat lokalnych oraz
hl.cznego zobowiltZania pieni~znego ;
2) prowadzenie kontroli podatkowych;
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3) prowadzenie ewidencji finansowo-ksif(gowej dochodow z maj'l.tku miasta i Skarbu
Pailstwa;
4) prowadzenie spraw zwi'l.zanych z pomoc'l.publiczn'l. w zakresie podatkow lokalnych;
5) prowadzenie postf(powail podatkowych w zakresie oplaty eksploatacyjnej;
6) prowadzenie spraw dotycz'l.cych poboru i windykacji oplaty skarbowej ;
7) przyjmowanie deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami, rozliczanie
oplat z tego tytuIu, prowadzenie postf(powail i windykacja nieuregulowanych wplat w tym
zakresie;
8) ewidencjonowanie nalozonych przez StraZ Miejsk'l. w Lodzi mandatow kamych
kredytowanych oraz wplat dokonanych na ich poczet.
2. Wydzial Finansowy dzieli sif( na:
1) Oddzial Dochodow Podatkowych;
2) Oddzial Dochodow z Maj'l.tku Miasta;
3) Oddzial Dochodow z UZytkowania Wieczystego;
4) Oddzial Kontroli Podatkowej ;
5) Oddzial Ksif(gowosci Podatkowej ;
6) Oddzial Podatku od Nieruchomosci od Osob Fizycznych, Rolnego i Lesnego;
7) Oddzial ds. Koordynacji;
8) Oddzial ds. Mandatow i OpIat;
9) Oddzial ds. Oplaty Skarbowej i Targowej ;
10) Oddzial ds. Oplaty za Gospodarowanie Odpadanli ;
11) Zespol ds. Dochodow Skarbu Pailstwa.

§ 64. 1. Do zadail Wydzialu Ksi~gowosci nalezy w szczegolnosci:
1) prowadzenie ewidencji finansowo-ksi f(gowej dochodow niepodatkowych (z wy1'l.czeniem
dochodow maj'l.tku miasta oraz Skarbu PaiJ.stwa) i wydatkow w zakresie realizacji budzetu
przez kom6rki organizacyjne;
2) prowadzenie ewidencji wedlug klasyfikacji budzetowej dochodow i wydatkow oraz
sporz'l.dzanie biezacych i okresowych sprawozdail budzetowych i finansowych
w zakresie realizacji budzetu komorek organizacyjnych obslugiwanych przez Wydzial;
3) prowadzenie obslugi transakcji bezgotowkowych i gotowkowych rachunkow bankowych
funkcjonuj'l.cych przy Wydziale;
4) naliczanie wynagrodzen oraz rozliczanie zasilkow i swiadczen pIatnych z funduszu
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) oraz rozliczanie umow 0 charakterze cywilnoprawnym;
5) rozliczanie podatku dochodowego od osob fizycznych oraz skiadek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne pracownikow urzf(du;
6) obsluga i ewidencja ksif(gowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej ;
7) ewidencja finansowo-ksif(gowa przychodow i rozchodow w zakresie Zakladowego
Funduszu Swiadczen Socjalnych;
8) prowadzenie ewidencji ksif(gowej skladnikow maj'l.tku miasta oraz ewidencji
pozabilansowej skiadnikow maj'l.tku Skarbu Pails twa nie znajduj'l.cych sif( w ewidencji
miejskich jednostek organizacyjnych;
9) obsluga administracyjno-organizacyjna StaIej Komisji Inwentaryzacyjnej ;
10) prowadzenie ewidencji wartosciowej posiadanych przez miasto akcji
udzialow
w spolkach;
11) sporz'l.dzanie informacji 0 stanie mienia komunalnego ;
12) prowadzenie rozliczen finansowo-ksif(gowych skladnikow maj'l.tku i materialow
zakupionych dla potrzeb urzf(du;
13) prowadzenie ewidencji skladnikow maj'l.tku zakupionych dla potrzeb urzf(du;
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14) prowadzenie ewidencji inwestycji ;
IS) prowadzenie ewidencji podatku od towarow i uslug (V AT) oraz sporz'ldzanie zbiorczej
deklaracji;
16) obsluga finansowo-ksil(gowa programow wsp61finansowanych ze srodkow Funduszy
Europejskich.
2. Wydzial Ksil(gowosci dzieli sil( na:
I) Oddzial Ksil(gowosci Maj'l.tku Miasta i Skarbu Pail.stwa;
2) Oddzial Ksil(gowosci i Sprawozdawczosci Budzetowo-Finansowej ;
3) Oddzial Ksil(gowosci Rejestrowej Wydatkow Budzetowych;
4) Oddzial Obslugi Fin:msowej;
5) Oddzial Rozliczeil Wynagrodzeil i Innych Swiadczeil;
6) Oddzial ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodow Budzetowych
N iepodatkowych;
7) Oddzial Ksil(gowosci ds. Ewidencji i Rozliczeil Podatku V AT;
8) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych.
Rozdzial12
Szczegolowe wykazy zadan komorek organizacyjnych
§ 65. 1. Na podstawie regulaminu kierownicy komorek organizacyjnych wchodZ<tcych
w sklad departamentow opracowuj'l. szczegolowy wykaz zadail. realizowanych przez podlegle
komorki organizacyjne w podziale na wewnl(trzne komorki organizacyjne. Podzial zadail.
pomil(dzy kierownika komorki organizacyjnej i jego zastl(pcow (podleglosc poszczegolnych
komorek organizacyjnych) okresla schemat organizacyjny, stanowi'l.cy za1'l.cznik do wykazu.
Wykazy wprowadzane S'l. odrl(bnymi zarz'l.dzeniami.
2. Wykazy zadail. sporz'l.dza sil( w podziale na rodzaje zadail., 0 ktorych mowa w § 3
ust. 3, ze wskazaniem podstawy prawnej.
3. Kierownicy komorek organizacyjnych ponosz'l. odpowiedzialnosc za aktualizacjl(
wykazow zadail..

Rozdzial13
Obsluga interesantow
§ 66. 1. W komorkach organizacyjnych interesanci przyjmowani s'l. w czasie godzin
pracy urzl(du. Zasada ta dotyczy takZe przyjmowania skarg, wnioskow i petycji.
2. Prezydent, wiceprezydenci, sekretarz i skarbnik oraz kierownicy komorek
organizacyjnych przyjmuj'l. interesantow w katdy wtorek w oznaczonym czasie pracy.
3. Czas pracy urzl(du okresla regulamin pracy.
4. Zasady przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji
okreslone S'l. odrl(bnym zarz'l.dzeniem prezydenta.
§ 67. 1. Katdemu przysluguje prawo dostl(pu do informacji publicznej .
2. Udostl(pnianie informacji publicznej i dokurnentow urzl(dowych odbywa sil(
w oparciu 0 powszechnie obowi'lZuj'l.ce przepisy, z uwzgll(dnieniem trybu postl(powania
obowi'lZuj'l.cego w urzl(dzie, okreSlonego odrl(bnym zarz'l.dzeniem prezydenta.

Rozdzial14
Zasady podpisywania pism i innych dokumentow
§ 68. 1. Do podpisu prezydenta zastrzega sil(:
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I) dokumenty kierowane do organ6w wladzy, w szczeg61nosci: Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezesa Rady Ministr6w, Marszalka Sejmu, Marszalka Senatu, organ6w Unii
Europejskiej , wladz koscielnych, organ6w gmin, powiat6w, wojew6dztw,
mi«dzynarodowych zrzeszen regionalnych b'l.dz miast partnerskich;
2) zarz'l.dzenia;
3) pelnomocnictwa i upowaznienia;
4) protokoly kontroli przeprowadzonych w urz«dzie przez uprawnione organy, dokumenty
kierowane do Najwyzszej Izby Kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
5) dokurnenty kierowaile do Przewodnicz'l.cego Rady Miejskiej w Lodzi;
6) odpowiedzi na skargi dotycz'l.ce dzialalnosci wiceprezydent6w, sekretarza, skarbnika,
pelnomocnik6w prezydenta;
7) dokumenty z zakresu prawa pracy dotycz'l.ce wiceprezydent6w, sekretarza, skarbnika,
pelnomocnik6w prezydenta, kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych
i powiatowych sluzb, inspekcji i strazy;
8) wnioski 0 nadanie odznaczen panstwowych;
9) inne pisma wynikaj'l.ce z reprezentowania miasta na zewn'l.trz oraz sprawowania funkcji
kierownika urz«du b'l.dz wymagaj'l.ce spelnienia zasady r6wnorz«dnosci;
10) korespondencj« i inne dokumenty, kt6re kaidorazowo zastrzegl do swojego podpisu.
2. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowi¢6w przez prezydenta akty
prawne oraz inne pisma i dokumenty okreslone w ust. 1 podpisuje wiceprezydent wyznaczony
odr«bnym zarz'l.dzeniem lub upowainiona osoba.

§ 69. Dokurnenty przedkladane do podpisu prezydentowi po winny bye uprzednio
zaparafowane przez:
1) pracownika przygotowuj'l.cego dokument;
2) bezposredniego przelozonego pracownika przygotowuj'l.cego dokument;
3) kierownika - lub jego zast«pc« - kom6rki organizacyjnej , w kt6rej przygotowywany jest
dokurnent;
4) radc« prawnego - w przypadku projekt6w wymagaj'l.cych opinii prawnej ;
5) skarbnika, gdy z czynnosci prawnej wynika zobowi'\.Zanie pieni«zne dla miasta
lub urz«du;
6) wiceprezydenta oraz dyrektora departamentu, sekretarza lub skarbnika sprawuj'l.cych
nadz6r nad kom6rk'l. organizacyjn'l. przygotowuj'l.c'l. dokument.

§ 70. 1. Wiceprezydenci oraz sekretarz podpisuj'l. pisma i dokumenty w zakresie
powierzonych im przez prezydenta zadaft.
2. Skarbnik podpisuje pisma i dokurnenty w sprawach nalez'l.cych do jego wlasciwosci
wynikaj'l.cych z przepis6w prawa oraz w zakresie powierzonych mu przez prezydenta zadaft.
3. Wiceprezydenci, sekretarz i skarbnik mog'l. zastrzec dla siebie prawo podpisywania
dokurnent6w w sprawach zalatwianych przez kom6rki organizacyjne podlegaj'l.ce ich
nadzorowi.
4. Dyrektorzy departament6w mog'l. zastrzec dla siebie prawo podpisywania
dokument6w w sprawach zalatwianych przez kom6rki organizacyjne podlegaj'l.ce ich
nadzorowi .
§ 71. 1. Dyrektorzy wydzial6w oraz ich zast«pcy, kierownicy samodzielnych kom6rek
organizacyjnych, a true Geodeta Miejski podpisuk
1) wszystkie pisma zwi'\.Zane z zakresem dzialania kom6rki organizacyjnej - zgodnie
z przyj«tym podzialem zadaft, 0 kt6rym mowa w § 65 ust. 1, z wyj'l.tkiem zastrzezonych
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do podpisu prezydenta, wiceprezydentow, sekretarza, skarbnika bltdi dyrektorow
departamentow;
2) decyzje adrninistracyjne, postanowienia, zaswiadczenia i inne dokurnenty - na podstawie
udzielonych przez prezydenta imiennych upowaZnieft.
2. Pozostali pracownicy komorek organizacyjnych podpisujlt pisma i dokurnenty
na podstawie imiennych upowaZnieft udzielonych przez prezydenta.
3. Pracownicy urz~du posiadajltcy upowaZnienie prezydenta do wydawania w jego
imieniu decyzji administracyjnych, postanowieft i zaswiadczeft, a takZe pracownicy
w zakresie udzielonych im przez prezydenta innych upowazmen - podpisujlt pisma
i dokumenty dotyczltct: prowadzonych post~powaft pod klauzullt "z up. PREZYDENT A
MIASTA LODZI".
4. Dyrektorzy wydzialow moglt upowaZni6 kierownikow oddzialow w wydzialach
do podpisywania pism zwiltzanych z zakresem dzialania dane go oddziaru.

Rozdzial15
Obieg dokumentow

§ 72. 1. Czynnosci

charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym
komorki organizacyjne wykonujlt we wlasnym zakresie.
2. Zasady i tryb wykonywania czynnosci kancelaryjnych okresla instrukcja
kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrow.
3. Zasady zarzltdzania dokurnentacjlt z wykorzystaniem systemu EZD w urz~dzie
reguluje odr~bne zarzltdzenie prezydenta.
4. Obieg dokumentow w zakresie rachunkowosci okreSla odr~bne zarzltdzenie
prezydenta.
5. Zasady post~powania z dokumentami niejawnymi okreslajlt przepisy szczegolne.
Obieg dokurnentow niejawnych urz~du zapewnia Kancelaria Tajna, funkcjonujltca
w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych.
6. W urz~dzie stl)suje si~ sposob klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji
w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organ ow gmin i zwiltzkow mi~dzygminnych
oraz urz~dow obslugujltcych te organy i zwiltZki, okreslony przez Prezesa Rady Ministrow.
7. Organizacj~ prac i zakres dzialania oraz zasady udost~pniania materialow
archiwalnych i dokurnentacji niearchiwalnej zgromadzonych w archiwurn zakladowym
urz~du okresla instrukcja archiwalna ustalona przez Prezesa Rady Ministrow, 0 ile przepisy
szczegolne nie stanowilt inaczej.
0

