
ZARZ1\DZENIE NrZ13 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia £g marca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 511) oraz § 65 Regulaminll 
organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 637 /VIIIIl9 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania 
Reglilaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi 

zarz~dzam, co nast~puje: 

~ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial Sportu 
w Oepartamencie Pracy, Edukacji Sportu Urzydu Miasta Lodzi, stanowiqcy zalqcznik 
do niniejszego zarzqdzenia. 

~ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Sportu 
w Oepartamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

~ 3. Traci moc zarzqdzenie Nr 7426/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13 grudnia 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych przez Wydzial 
Sportll w Oepartamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

~ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

Zal~cznik 
do zarzqdzenia Nrgrj IVIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 29 marca 2019 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAL SPORTU W DEPARTAMENCIE PRACY, EDUKACJI 
I SPORTU URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Ekonomiczno-Inwestycyjny 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatkow I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
i dochodow budzetu miasta Lodzi w czysci dotyczqcej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.) 
Wydzialu, w szczegolnosci: 
1) opracowywanie materialow planistycznych 

do projektu budzetu oraz projektow planow 
i planow finansowych w zakresie realizowanych 

ustawa z dnia 29 wrzesl1la 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351) 

1994 r. o rachunkowosci 

zadan oraz ich aktualizacja; 
2) wnioskowanie w sprawie 

i planach finansowych; 

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 
zmIan w budzecie 12018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. 

poz. 109, z p6Zn. zm.) 
3) sporz~dzanie projektow harmonogramow 

i harmonogramow realizacji dochodow rozporz~dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 
i wydatkow oraz ich aktualizacja; 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu 

4) sporz~dzanie sprawozdan budzetowych panstwa. budzetow jednostek samorz~du terytorialnego, 
i finansowych oraz analiz informacji jednostek budzetowych, samorz~dowych zakladow budzetowych, 
z wykonania budzetu; panstwowych funduszy celowych oraz pa6stwowych jednostek 

5) kontrola formalno-rachunkowa faktur/wydatkow. budzetowych maj~cych siedziby poza granicami 
przedkladanie ich do zatwierdzenia i do wyplaty Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 191 L z p6Zn. zm.) 
oraz prowadzenie ewidencji dokumentow 
ksiygowych; rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. 



6) prowadzenie ewidencji zawieranych umow; 
7) sporzqdzanie comiesi~cznych zestawien 

zaangazowania wydatkow wedlug szczegolowcj 
klasyfikacji dochodow i wydatkow; 

8) sporzqdzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych na reaIizowane zadania; 

9) prowadzenie comiesi~cznych uzgodnien 
z Wydzialem Ksi~gowosci dotyczqcych realizacji 
dochodow i wydatkow, zaangazowania srodkow 
oraz saId naIeznosci i zobowiqzan. 

w sprawle szczegolowej klasyfikacji dochodow. ~ydatk6w. 

przychod6w i rozchodow oraz srodkow pochodz'}cych zc zr6del 
zagranicznych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1053. z p6zn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 4 malTa 20 lOr. 
w sprawie sprawozdan jednostek sektora finans6w pubIicznych 
w zakresie operacji tinansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

uchwala Nr XCII160811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 Iipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z p6Zn. zm.) 

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 zarz,!dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawle 
zalozen do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie 
okreslenia wzorow materialow planistycznych niezb~dnych 

do opracowania projektu budzetu miasta Lodzi 

zarz,!dzenie Nr 6529/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi,!zujqcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieioletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

zarz,!dzenie Nr 601/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
22 lutego 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian 
budzetu, zmian w budzecie oraz zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 
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Procedura sporzC!dzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
finansowych na wydatki. zaplanowane w planach finansowych 
komorek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych (zal£fcznik do zarz£fdzenia 
Nr 5210/VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziernika 
2013r.) 

Zasady sporzC!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
w Urz~dzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach 
organizacyjnych (zal£fcznik do zarz£fdzenia Nr 6969/VII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., z poin. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urz~du Miasta Lodzi (zal£fcznik do zarzC!dzenia 
Nr 6840/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z poin. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi£fzuj£fce w Urz~dzie Miasta Lodzi 
(zalC!cznik do zarz£fdzenia Nr 260/VIIII18 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 28 grudnia 2018 r.) 

§ 17 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zal£fcznik do zarz£fdzenia Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

2. I Prowadzenie bazy danych dotyczC!cej stanu I art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzC!dzie I wlasne gminy 
technicznego skomunalizowanej bazy sportowej gminnym (Oz. U. z 2019 r. poz. 506) 
uzytkowanej przez kluby sportowe w oparciu 0: 

1) zglaszane przez uzytkownI.·kOW potrzeby I rozdzialy 3 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
w zakresie remontow i inwestycji; (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202. z pozn. zm.) 

2) informacje 0 wykonanych inwestycjach 
i remontach; 

-, 
-) 



3) przeprowadzone przeglqdy i wykonane Op1l1le 
i analizy techniczne. ktore nalezq do obowiqzkow 
uzytkownik6w obiekt6w. 

3. I Planowanie. realizacja i rozliczanie inwestycji I art. 7 ust. I pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 malTa 1990 r.1 wlasne gminy 
i remontow skomunalizowanej bazy sportowej, 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2019 r. poz. 506) 
wtym: 
1) opraco~ywanie . plano~ rzecz?~o-finansowy~h I art. ~ ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie 

oraz wl1loskowal1le 0 unlleszczel1le lch w budzecle pOwIatowym (Oz. U. z 2019 r. poz. 511) 
miasta Lodzi; 

2) organizowanie otwartych konkursow ofert I rozdzialy 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
na realizacjy zadan inwestycyjno-remontowych; (Oz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6Zn. zm.) 

3) uzgadnianie harmonogramow realizacji prac; 
4) przygotowanie projektow umow z wykonawcami 

robot budowlanych oraz monitorowanie 
i kontrola ich wykonania; 

5) udzial w odbiorach czysciowych, koncowych 
i ostatecznych robot; 

6) opracowanie informacji i sprawozdan z realizacji 
zadan inwestycyjno-remontowych; 

7) rozliczanie nakladow poniesionych na realizacjy 
zadan inwestycyjno-remontowych po ich 
zakonczeniu. 

art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 
o dzialalnosci pozytku publicznego 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 450, z poin. zm.) 

24 kwietnia 2003 r. 
o wolontariacie 

rozporzqdzenie Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r. w sprawie wzorow 
ofert i ramowych wzorow umow dotyczqcych realizacj i zadan 
publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan 
(Oz. U. poz. 2057) 

Program wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 Ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie uchwalany przez Rady Miejskq 
w Lodzi na dany rok 

zarzqdzenie Nr 9408/VIIIl8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 wrzesnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu 
planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkursow ofert na realizacjy ze srodkow budzetu 
miasta Lodzi zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe 
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4. 

5. 

oraz podmioty. 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania 
przyznanych dotacji" 

Regulamin kontroli (zal~cznik do zarz~dzenia Nr ] 094/VII/] 5 
Prezydenta Miasta lodzi z dnia 20 maja 20]5 r.) 

§ 50 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu organizacyjnego Urz<tdu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

Sporz~dzanie i aktualizowanie planu zamOWlen 
publicznych Wydzialu oraz prowadzenie rejestru 
udzielanych zamowien publicznych, do ktorych 
ustawy Prawo zamowien publicznych nie stosuje si<t. 

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

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urz<tdzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6850/VIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zam6wien publicznych, kt6rych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zam6wien publicznych, do kt6rych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje si<t (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 4679/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziernika 
2016 r., z poin. zm.) 

Prowadzenie ewidencji k~pielisk orazjej aktualizacja. I art. 37 ust. 1, 2 i art. 38 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 
wodne (Oz. U. z 2018 r. poz. 2268. z p6Zn. zm.) 

zlecone gminie 
z zakresu 
administracj i 
rz~dowej 

6. I Nadzorowanie Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji I art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie I wlasne gminy 
w Lodzi, w tym: gminnym (Oz. U. z 2019 r. poz. 506) 
1) nadzor nad przygotowywaniem projektow aktow 
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prawnych dotyczqcych funkcjonowania Osrodka; 
2) opiniowanie planow finansowych Osrodka; 
3) werytikowanie oraz zatwierdzanie sprawozdan 

tinansowych sporzqdzanych przez Osrodek; 
4) l11onitorowanie kontrolowanie dzialalnosci 

Osrodka. 

lIstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Oz. u. z 2017 r. poz. 2077. z p6Zn. ZI11.) 

lIstawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci 
(Oz. U. z 2019 r. poz. 351) 

Regulal11in kontroli (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1094/VII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 l11aja 2015 r.) 

§ 50 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia N r 637 IVIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

7. I Przygotowywanie i przekazywanie do udostypnienia art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 

8. 

Lodzi materialow i informacj i dotyczqcych zadan z poin. zm.) 
Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z gospodarowaniem 
mieniem znajdujqcym siy na wyposazeniu Wydzialu, 
w szczegolnosci: 
1) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposazenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksiqg inwentarzowych oraz ich aktualizacja; 

2) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjy srodkow 
trwalych; 

3) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczanill. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9375/VIII18 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z poin. ZI11.) 

rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351) 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
skladnikow l11ajqtkowych stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
bydqcych w uzywaniu lub pod nadzorel11 komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 379/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 stycznia 
2019 r.) 

Instrukcja obiegu dokul11entow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 6840/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
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9. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. 

2017 r.. z poin. zm.) 

zarzqdzenie Nr 3301/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 
(z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia I wtasne 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 p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 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 Kultury Fizycznej 

~p. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciq klubow I art. 25-31 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo I wlasne powiatu 
i zwiqzkow sportowych dzialajqcych w forrnie 0 stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z poin. zrn.) 
stowarzyszen z siedzibq na terenie Lodzi wpisanych 
do: § 50 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
1) Krajowego Rejestru Sqdowego; Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta 
2) ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Miasta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

Lodzi: 
a) uczniowskich klubow sportowych, 
b) klubow dzialajqcych w forrnie stowarzyszenia, 

ktorych statuty nie przewidujq prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej. 

2. I Przyjrnowanie i ewidencja zgloszen 0 powolaniu I art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo I wlasne powiatu 
na terenie miasta Lodzi terenowych jednostek 0 stowarzyszeniach (Oz. U. z 2017 r. poz. 210, z poin. zm.) 
organizacyjnych stowarzyszen bydqcych klubarni 
sportowyrni. 

3. I Sprawowanie nadzoru nad terenowyrni jednostkarni I art. 27 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo I wlasne powiatu 
organizacyjnymi stowarzyszen bydqcych klubami 0 stowarzyszeniach (Oz. U. z 2017 r. poz. 210, z p6Zn. zrn.) 
sportowymi. 

§ 50 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

4. I Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubow I art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie I wlasne powiatu 
sportowych i ewidencji klubow sportowych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1263. z poin. zm.) 
dzialajqcych w formie stowarzyszenia. ktorych statuty 
~ie prze~idl~jq. prowad~enia . dzialalnosci I ustawa z ~nia ! kwie~nia .19~~ r. - Prawo 0 stowarzyszeniach 
gospodarczeJ. Z sledZlbq w Lodzl. \\: tym. (Oz. U. Z _017 I. p07. _10. z pozn. zm.) 
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5. 

1) rozpatrywanie wnioskow 0 wpis do prowadzonych 
ewidencji; 

2) wydawanie decyzji administracyjnych 0 wplSle 
do ewidencji. 0 odmowie wpisu i wykrdleniu 
z ewidencji: 

3) wydawanie zaswiadczen z ewidencji na wniosek; 
4) prowadzenie ksiqg ewidencyjnych dla klubow 

wpisanych do ewidencji. 

Upowszechnianie kultury fizycznej, 
w szczegolnosci w zakresie: organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych, upowszechniania sportu 
wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej, organizacji zajyc 
sportowych z udzialem osob 
z niepelnosprawnosciq, wspierania szkolenia 
sportowego, organizacji roznorodnych, ogolnie 
dostypnych form aktywnosci fizycznej spolecznosci 
lokalnej poprzez: 
1) przygotowanie i przeprowadzanie konkursow ofert 

dla organizacji pozarzqdowych oraz podmiotow, 
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. na realizacjy 
powyzszych zadail.: 

art. 104. art. 218 i art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r. 
poz. 2096. z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z pMn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 
18 pazdziernika 2011 r. w sprawie ewidencji klub6w sportowych 
(Dz. U. poz. 1449) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 28 wrzesnia 2007 r. 
w sprawie zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330) 

§ 50 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

art. 11, art. 13 i art. 15-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.1 wlasne gminy 
o dzialalnosci pozytku publicznego 0 wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pMn. zm.) 

rozdzialy 1, 7 i 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z pMn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. z pMn. zm.) 
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2) przygotowanie i zawieranie umow z organizacjami 
pozarzqdowymi wylonionymi w konkursach. 
o ktarych mowa w pkt 1; 

3) monitorowanie realizacji zawartych umow: 
4) dokonywanie analiz sprawozdan skladanych przez 

wykonawcow zadania z realizacji zawartych 
umaw; 

rozporzqdzenie Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r. w sprawie wzorow 
otert i ramowych wzorow umaw dotyczqcych realizacji ZadaI1 
publicznych oraz wzorow sprawozdaI1 z wykonania tych zadan 
(Oz. U. poz. 2057) 

Program wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
5) przygotowanie sprawozdan z realizacji 

zawartych z organizacjami pozarzqdowymi. 
umow I pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie uchwalany przez Rady Miejskq 
w Lodzi na dany rok 

zarzqdzenie Nr 9408/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 wrzesnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu 
planowania, oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkursow ofert na realizacjy ze srodkow budzetu 
miasta Lodzi zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe 
oraz podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadan i rozliczania 
przyznanych dotacji" 

Regulamin kontroli (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1094/VIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

§ 50 ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637/VIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

6. I Realizacja zadan wynikajqcych z miejskich art. II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku I wlasne gminy 
programow przeciwdzialania patologiom spolecznym, publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, 
w tym wspieranie dzialaI1 profilaktycznych z poin. zm.) 
o charakterze sportowym skierowanym do ogolu 
dzieci i mlodziezy w ramach organizacj i czasu I art. 4' ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu 

1 () 



wolnego jako alternatywa dla 
zachowaJl ryzykownych: 

podejmowania I w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz. U. z 2018 r. 

1) przygotowanie i przeprowadzanie konkursow ofert 
dla podmiotow. 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu 
publicznym. na realizacjy powyzszych zadan; 

2) przygotowanie i zawieranie umow z podmiotami 
wylonionymi w konkursach, 0 ktorych mowa w pkt 
l' , 

3) monitorowanie realizacji zawartych umow; 
4) dokonywanie analiz sprawozdan skladanych przez 

wykonawcow zadania z realizacj i zawartych 
umow; 

5) przygotowanie sprawozdan z realizacji zawartych 
umow. 

') 1 '"'7 ' , ) poz. _ .) . z pozn. zm. 

art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii (Oz. U. z 2018 r. poz. 1030. z poin. zm.) 

art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 wrzesma 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z poin. zm.) 

Program wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie uchwalany przez Rady Miejsk~ 
w Lodzi na dany rok 

Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii oraz Miejski 
Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow 
Alkoholowych uchwalane przez Rady Miej sk~ w Lodzi na dany 
rok 

7. I Realizacja we wspolpracy z miydzynarodowymi, I art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.1 wlasne gminy 
krajowymi oraz regionalnymi instytucjami, 0 samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2019 r. poz. 506) 
organizacjami, stowarzyszeniami, federacjami, 
zwi~zkami sportowymi oraz innymi podmiotami Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta 
dzialan promocyjnych podczas rozgrywek Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6850/VIII17 Prezydenta 
i przedsiywziyc sportowych odbywaj~cych Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 
siy na terenie miasta Lodzi. 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, kt6rych 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 zarz~dzenia 

Nr 4679/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziernika 
2016 r., z p6Zn. zm.) 
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8. Prowadzenie spraw zwi~zanych 

przez Prezydenta Miasta 
dla zawodnik6w osi~gaj~cych 

sportowe we wsp61zawodnictwie 
lub krajowym, w tym: 

z przyznawamem 
Lodzi nagr6d 

wysokie wyniki 
miydzynarodowym 

1) przygotowywanie informacji 0 przyjmowaniu 
wniosk6w 0 nagrody; 

2) rozpatrywanie zlozonych wniosk6w 0 nagrody; 
3) przygotowywanie propozycji wysokosci nagr6d 

lub ich odmowy; 
4) przygotowywanie decyzji administracyjnej 

i zawieranie um6w z platnikami nagr6d; 
5) przyjmowanie i analizowanie rozliczen 

wyplaconych nagr6d. 

§ 17 ust. 4 i § 50 ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego 
Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637/VIlI119 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

art. 31 ustmvy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie I wlasne gminy 
(Oz. U. z 20181'. poz. 1263, z p6in. zm.) 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 L ~ Kodeks postypowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 L poz. 2096. z p6in. zm.) 

ustawa z dnia 26 lipca 1991 L 0 podatku dochodowym od os6b 
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z p6in. zm.) 

Regulamin nagr6d dla zawodnik6w osi~gaj~cych wysokie wyniki 
sportowe we wsp61zawodnictwie miydzynarodowym 
lub krajowym (zal~cznik do uchwaly Nr L VII1354117 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 30 sierpnia 2017 L, Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 3941) 

9. I Prowadzenie spraw zwi~zanych z przyznawaniem I art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 L 0 sporcie I wlasne gminy 
przez Prezydenta Miasta Lodzi nagr6d dla trener6w, (Dz. U. z 2018 L poz. 1263, z p6in. zm.) 
wtym: 
1) przygotowywanie informacji 0 przyjmowaniu I ustawa z dnia 26 lipca 1991 L 0 podatku dochodowym od os6b 

wniosk6w 0 nagrody; fizycznych (Dz. U. z 2018 L poz. 1509, z p6Zn. zm.) 
2) rozpatrywanie zlozonych wniosk6w 0 nagrody; 
3) przygotowywanie propozycji wysokosci nagr6d Regulamin przyznawania nagr6d dla trener6w (zal~cznik 

lub ich odmowy; do uchwaly Nr XlII244115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
4) przygotowywanie dyspozycji wyplat przyznanych 20 maja 2015 L, Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2607, 

nagr6d. z p6Zn. zm.) 

10. IObsluga administracyjno-organizacyjna 
Rady Sportu. 

L6dzkiej I § 5 Regulaminu dzialania L6dzkiej Rady Sportu (zal~cznik I wlasne gminy 
Nr 2 do zarz~dzenia Nr 7420/VII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 listopada 2014 L) 
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11. IObsluga techniczno-organizacyjna Komisji Dialogu I § 5 zarzqdzenia Nr 1674/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia I wlasne gminy 
Obywatelskiego ds. sportu powszechnego. 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powolania Komisji Oialogll 

Obywatelskiego ds. sportu powszechnego 

12. Prowadzenie konsllltacji spolecznych w zakresie 
spraw prowadzonych przez Oddzial. 

§ 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Konsultacji Spolecznych (zalqcznik 
do lIchwaly Nr XXXVIII/695/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 kwietnia 2012 r. (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013 r. 
poz.3478) 

§ 14-19 Procedury okreslajqcej zasady i tryb wspolpracy przy 
prowadzeniu konsuitacji spolecznych przez komorki 
organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki 
organizacyjne (zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 5179/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 stycznia 2017 r.) 

§ 17 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

wlasne gminy 

13. I Przygotowywanie i przekazywanie do lIdostypnienia art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
w BiuIetynie Informacji PlIbIicznej Urzydu Miasta do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 
Lodzi oraz w zakladce sportowej na stronie z poin. zm.) 
http://www.uml.lodz.pl/materialow i informacji 
dotyczqcych zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. I Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9375/VIII18 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z p6Zn. zm.) 

14. IOpracowywanie szczegolowego wykazu zadan I § 65 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
realizowanych przez Wydzial ijego aktllalizacja. (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637/VIIIIl9 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

15. Sporzqdzanie wyciqgow z jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dia potrzeb Wydzialu oraz 
ich aktualizacja. 

Instrukcja kancelaryjna (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 
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 

wlasne gminy 
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archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

16. Prowadzenie dokumentacji dotyczqccj zarzqdzenie Nr 2336/VIII15 Prezydcnta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy 
funkcjonowania stale go dyzuru w Wydziale oraz 20 listopada 2015 r. w sprawle Systemu Stalych Dyzurov,' 
jej aktualizacja. Prezydenta Miasta Lodzi 

17. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

oraz instrukcji w sprawle orgamzacJl 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i 
kance1aryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

J.t 



Lp. 

1. 

2. 

III. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych 

Zadania 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie wplywaj<!cej 

korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlasciwosci<! 
i dekretacj<!; 

3) wykonywanie czynnosci zwi¥anych z wysylaniem 
korespondencji; 

4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym pIsm 
i dokumentow przedkladanych do podpisu b<!di 
parafowania dyrektorowi; 

5) prowadzenie terminarza spotkan oraz zapewnienie 
ich obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

7) udzielanie informacji interesantom, w tym 
kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi b<!di 
innych jednostek organizacyjnych. 

Prowadzenie spraw zwi<!zanych z: zaopatrzeniem 
pracownikow Wydzialu w materialy biurowe 
i urz~dzenia techniczne. meble. druki. bilety 
komunikacji miejskiej. piecz~tki. identyfikatory itp. 

Podstawa prawna 

lnstrukcja kancelaryjna (zal<!cznik nr 1 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 p6Zn. zm.) 

zarz<!dzenie Nr 263/VIIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postypowania 
z dokumentacj<! i wykonywania czynnosci kancelaryjnych 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz<!dzenia 
Nr 6840/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z poin. zm.) 

Zasady zamawiania. ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczyci i piecz<!tek (zal<!cznik 
do zarz~dzenia Nr 8978/VIIII8 Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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18 lipca 2018 r.) 

zarz'ldzcnie Nr 408/W/06 Prczydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatoraw 
w U rZydzie Miasta Lodzi 

3. I Prowadzcnie spraw dotyczqcych czasu pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy I wlasne gminy 
pracownikaw Wydzialu, w tym: (Oz. U. z 2018 r. poz. 917, z pain. zm.) 

4. 

1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzar 
nad ksiqzkami wyjsc sluzbowych i prywatnych rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
pracownikaw; 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy 
wykonywanie czynnosci zwiqzanych z wyjazdami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1632) 
sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwiqzanych z urlopami, Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
zwolnieniami od pracy oraz pracq w godzinach do zarzqdzenia Nr 1230/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
nadliczbowych. 10 czerwca 2015 r., z pain. zm.) 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z przetwarzaniem 
i ochronq danych osobowych w Wydziale. 

Instrukcja obiegu dokumentaw w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 6840/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z pain. zm.) 

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osab fizycznych 
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogalne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) 
(Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Oz. U. poz. 1000. z p6Zn. zm.) 

zarzqdzenie Nr 8183/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. \\ sprawic wdrozenia polityki ochrony 

wlasne gminy 
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5. Udostypnianie wnioskodawcom informacji publiczncj 
or:lZ informacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania. byd~cych W dyspozycji 
Wydzialu. 

danych osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z p6Zn. zm.) 

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
p1lblicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330. z p6Zn. zm.) 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 
wykorzystywaniu informacji sektora 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243. z p6Zn. zm.) 

o ponownym 
publicznego 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalqcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z poin. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystania (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 9328/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 
2018 r.) 

6. I Prowadzenie spraw dotycz~cych skarg, wnioskow dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tym: postypowania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096, 
prowadzenie dokumentacji, sporzqdzanie okresowych z poin. zm.) 
sprawozdan i informacji z ich realizacji. 

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

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania rozpatrywania skarg 
i wnioskow (Oz. U. poz. 46) 

zarzqdzenie Nr 7877 lVII/I 8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg. wnioskow i petycji 
w Urzydzie Miasta Lodzi (z pl)Zn. ZI11.) 
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7. I Prowadzen.ie s~raw. zwiqzaI~ych z .kontrolq. w tyn~ I Regulamin k~ntroli (za~qczn~k do z~rzqdzenia Nr 1094/VIII15 I wlasne gminy 
prowadzeme kSlqzkl kontroh WydzJalu (dla kontroh Prezydenta Mlasta Lodzl z dma 20 maJa 2015 r.) 
wewnytrznych przeprowadzanych przez kontrolerow 
Urzydu Miasta Lodzi). 

8. I Przygotowywanie projektow upowaznieI1·1 § 8 i § 71 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
i pelnomocnictw dla pracownikow Wydzialu. Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta 

Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r.) 

zarzqdzenie Nr 2868/VIIIl6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 20 i 6 r. w sprawie udzielania upowazmen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

Regulamin kontroli (zahtcznik do zarzqdzenia Nr 1094/VIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 6840/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z poin. zm.) 

9. I Przygotowywanie korespondencji dotyczqcej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy I wlasne gminy 
pracownikow Wydzialu w sprawach: osobowych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z poin. zm.) 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
badan profilaktycznych, opisow stanowisk itp. I ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorzqdowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z pozn. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracownikow samorzqdowych (Dz. U. poz. 936. 
z poin. zm.) 

§ 4 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich 
pracownikow. zakresu protilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzcczel1 lekarskich wydawanych do celow 
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10. Przygotowywanie 
Stanowiska do 
w Wydziale 

przekazywanie 
Archiwum 

Zarz,!dzania 

przewidzianych w Kodeksie pracy (Oz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urz~dzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1230/VIlI15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r.. z p6Z:n. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urztrdzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarz,!dzenia Nr 8524/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r.. z poin. zm.) 

zarzqdzenie Nr 6755/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urztrdnicze w Urztrdzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z poin. zm.) 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
w Urztrdzie Miasta Lodzi, okreslajqcy szczegolowy sposob 
przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urztrdzie Miasta 
Lodzi i organizowania egzaminu konczqcego ttr sluzbtr (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 5703/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 kwietnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urztrdu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarz,!dzenia 
Nr 6545/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r.) 

zarzqdzenie Nr 8522/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego i zasad wartosciowania stanowisk pracy 
w Urztrdzie Miasta Lodzi 

dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'!cznik nr 1 do rozporzqdzenia I wlasne gminy 
Zakladowego Prezesa Rady Ministt·ow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

Kontaktami instrukcji kancelaryjnej. jednolitych rzeczowych wykazow akt 
____ ---'-____ -'---___ ~"---__"___=__ __ ___'_ ____ ___.:_ __ ~ _________ _ L ________ ----' 
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z Mieszkancami. oraz instrukcji w SpraWle orgal1lzacJ 1 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych. OZ. U. poz. 67. z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i 
kancelaryj nej, 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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Zalqcznik 
do Szczeg6lowego wykazu zadail. 
realizowanych przez Wydzial Sportu 
w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Sportu Urzttdu Miasta Lodzi 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
WYDZIALU SPORTU 

W DEPART AMENCIE PRACY, EDUKACJI I SPORTU 
URZF;DU MIAST A LOnZI 

DYREKTOR 

ZASTF;PCA DYREKTORA 

Samodzielne 
Oddzial 

Stanowisko Oddzial 
Ekonomiczno 

ds. Administracyjno Kultury Fizycznej 
-Inwestycyjny 

-Organizacyjnych 


