
ZARZl\DZENIE Nr t:f125 NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 9h paidziernika 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg6lowego wykazu zadan realizowanych 
przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 

w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury U rz-rdu Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz().dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zwi().zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz().dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 56 Regulaminu 
organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi().cego zal().cznik do zarz().dzenia Nr 1964NII12 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz().dzeniami Prezydenta Miasta 
Lodzi: Nr 2318NI/12 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526NII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., 
Nr 2728NII12 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., 
Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., 
Nr 3230NII12 z dnia 30 paidziemika 2012 r., Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., 
Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., 
Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822/VII13 z dnia 25 lutego 2013 r., 
Nr 4137/VII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832/VII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 15 listopada 2013 r., 
Nr 5530/VII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 24 stycznia 2014 r., 
Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 'r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r" 
Nr 6793NII14 z dnia 311ipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r" Nr 276/VIII15 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 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 paidziemika 2015 r., Nr 2411NIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r" Nr 2975NIII16 z dnia 26 lutego 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384/VIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932NIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247NIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIII17 z dnia 10 marca 2017 r., 
Nr 5637NIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709/VIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 6100NIII17 z dnia 26 maja 2017 r" Nr 6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531NIII17 z dnia 18 lipca 2017 r. 
i Nr 6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

zarz~dzalll, co nast~puje: 

§ 1, Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zadan realizowanych przez Biuro Gospodarki 
Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi, 
stanowi().cy zal().cznik do niniejszego zarz().dzenia. 



§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Gospodarki Mieszkaniowej 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moe zarz'ldzenie Nr 6615NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 31 lipca 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadail realizowanych przez Biuro 
Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Lp. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 

Zahj.cznik 
do zarz'l-dzenia Nr ¥125 NIV17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia~~ pazdziernika 2017 r. 

REALIZOW ANYCH PRZEZ BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
W DEPARTAMENCIE PARTYCYPACJI SPOLECZNEJ I KUL TURY URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi 

Zadania Podstawa prawn a Rodzaj zadania 

1. I Nadz6r nad Zarz'l-dem Lokali Miejskich w sprawach § 33a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
zwi'l-zanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych (za1'l-cznik do zarz'l-dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
w ramach zadail Oddzialu. z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

2. I Wydawanie ~kierowan do zawarcia umowy najmu I art. 28 ust: 3 i 5 ustawy z dnia 9 paZdziernika 2015 r. I wlasne gminy 
lokali zamiennych z budynk6w przeznaczonych do 0 rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z p6zn. zm.) 
rozbi6rki, remontu lub modemizacji oraz lokali 
wy1'l-czonych z uzytkowania z uwagi na stwierdzony § 6 ust. 1 oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej 
stan zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze w Lodzi z dnia 29 ~zerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
os6b pozbawionych mieszkail w wyniku klyski lokali wchodz'l-cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
zywiolowej, pozaru lub innego zdarzenia losowego, na (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 1812, z p6zn. zm.) 
podstawie rekomendacji przedstawionej przez Zarz'l-d 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. I § 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 

Lodzi (za1'l-cznik do zarz'l-dzenia N r 1964NIIl2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

3. I Wydawanie skierowail do zawarcia umowy najmu § 6 ust. 2 oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej I wlasne gminy 
lokali zamiennych z: w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
1) nieruchomosci objytych zamiarem zbycia przez lokali wchodz'l-cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 

miasto L6dz; (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 1812, z p6zn. zm.) 
2) budynk6w usytuowanych na terenach 

przeznaczonych na cele inwestycyjne finansowane § 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
przez miasto L6dz; Lodzi (za1'l-cznik do zarz'l-dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

3) budynk6w objytych programem inwestycji Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 



strategicznych realizowanych na terenie miasta 
Lodzi lub programow pilotazowych realizowanych 
przez miasto L6di; 

4) budynk6w placowek oswiatowych ze wzglydu na 
potrzeby zwil:j,zane z realizacj,! zadan placowki, na 
podstawie rekomendacji przedstawionej przez 
Zarzl:j,d Lokali Miejskich; 

oraz prowadzenie ich ewidencji. 
4. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 

5. 

6. 

lokali zamiennych na czas: lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
1) koniecznej naprawy lokalu, cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z poin. zm.) 
2) wykonywania rob6t budowlanych 
- na podstawie rekomendacji przedstawionej przez I art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. 
Zarzl:j,d Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich 0 rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z poin. zm.) 
ewidencji. 

Wystypowanie do Wojewody L6dzkiego z wnioskiem 
o wydanie decyzji nakazuj,!cej opr6znienie lokalu wraz 
z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalnosci, 
w celu realizacji przedsiywziyc rewitalizacyjnych, gdy 
lokator nie oprozni lokalu we wskazanym terminie. 
Wydawanie skierowan do zawarcia umowy naJmu 
lokali mieszkalnych dla osob: 
1) opuszczajl:j,cych placowki opiekunczo-

wychowawcze, regionalne placowki opiekunczo
terapeutyczne, rodziny zastypcze, rodzinne domy 
dziecka; 

2) rekomendowanych przez Miejski Osrodek Pomocy 

§ 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 1812, z p6in. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarzl:j,dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z p6in. zm.) 

art. 28 i 29 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z poin. zm.) 

§ 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady I wlasne gminy 
Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzl:j,cych w sklad mieszkaniowego 
zasobu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. 
poz. 1812, z p6Zn. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
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Spolecznej w Lodzi na rodziny zastypcze I Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
zawodowe, rodziny zastypcze niezawodowe oraz Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 
rodzinne do my dziecka na czas sprawowania 
opieki, na podstawie rekomendacji przedstawionej 
przez Zarz'!d Lokali Miejskich; 

oraz prowadzenie ich ewidencji. 
7. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu § 7 ust. 2 pkt 3 oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej I wlasne gminy 

lokali mieszkalnych dla osab posiadaj,!cych orzeczenie w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 

8. 

9. 

o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, na podstawie lokali wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz'!d Lokali (Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pain. zm.) 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy naJmu 
lokali mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy, na 
podsta\Yie rekomendacji przedstawionej przez Zarz'!d 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Kierowanie, opracowanych przez Zarz'!d Lokali 
Miejskich wnioskaw na posiedzenia Komisji 
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady 
Miejskiej w Lodzi w celu uzyskania opinii dotycz,!cej: 
1) osab ubiegaj,!cych siy 0 najem lokali ze wzglydu 

na zasady wspalzycia spolecznego; 
2) osab ubiegaj,!cych siy 0 najem lokali na czas 

zwiC!Zany ze stosunkiem pracy; 
3) osab, ktare po ustaniu stosunku najmu lokalu 

socjalnego przekroczyly kryterium dochodowe 
umozliwiaj,!ce zawarcie umowy najmu lokalu 
socjalnego. 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

§ 22a oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi I wlasne gminy 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchogz'!cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta t,odzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z pain. zm.) 

§ 7 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz § 22a uchwaly Nr XLIV/827112 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego 
zasobu Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. 
poz. 1812, z pain. zm.) 

wlasne gminy 

10. I Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu I § 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I wlasne gminy 
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11. 

12. 

13. 

lokali mieszkalnych dla osob, ktore uzyskaly 
pozytywn,! opiniy Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej Rady Miejskiej w Lodzi, na podstawie 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz'!d Lokali 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowail do zawarcia umowy najmu 
lokali mieszkalnych dla repatriantow, na podstawie 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz'!d Lokali 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowail do zawarcia umowy naJmu 
lokali socjalnych dla osob, ktore nie posiadaj,! tytulu 
prawnego do lokalu i ktorych dochody gospodarstwa 
domowego nie przekraczaj,! wysokosci okreslonej 
w przepisach prawa miejscowego, na podstawie 
rekomendacji przedstawionej przez Zarz'!d Lokali 
Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy naJmu 
lokali socjalnych dla osob, ktorym s,!d w wyroku 
eksmisyjnym przyznal prawo do lokalu socjalnego, na 

29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pozn. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. 0 repatriacji (Oz. U. z 2014 r. I wlasne gminy 
poz. 1392, z pozn. zm.) 

§ 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pozn. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi. (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta N.fiasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 5570NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 marca 2017 r. w sprawie wykazu czynnosci realizowanych 
w zwi¥ku z zapraszaniem nieokreslonych imiennie rodzin 
repatriantow do osiedlenia siy na terenie miasta Lodzi 

§ 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego 
zasobu Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. 
poz. 1812, z pozn. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz'!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z pozn. zm.) 

art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw 
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
cywilnego (Oz. U. z 2016 r. poz. 1610, z pMn. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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14. 

15. 

16. 

podstawie rekomendacji przedstawionej przez Zarz~d 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowaii do zawarCla umowy naJmu 
pomieszczeii tymczasowych na realizacj(( wyrokaw 
eksmisyjnych bez prawa do lokalu socjalnego, na 
podstawie rekomendacji przedstawionej przez Zarz~d 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowaii do zawarcia umowy najmu, po 
przekwalifikowaniu zajmowanego lokalu na lokal 
socjalny w przypadku, gdy osoby, ktare utracily tytul 
prawny do dotychczas zajmowanego lokalu uzyskaj~ 
dochody uprawniaj~ce do wynajmu lokalu socjalnego, 
na podstawie rekomendacji przedstawionej przez 
Zarz~d Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich 
ewidencji. 

Wydawanie skierowaii dotycz~cych przedluzenia 
umowy najmu lokalu socjalnego, na nast((pny okres, na 
podstawie rekomendacj i przedstawionej przez Zarz~d 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodz~cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

art. 25b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z pain. zm.) 

§ 3 ust. 1 i § 5 oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodz~cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pain. zm.) 

. . 
§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z pain. zm.) 

§ 8 ust. 5 oraz § 11 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej I wlasne gminy 
w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodz~cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw I wlasne gminy 
lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z pain. zm.) 

17. I Wydawanie skier.owaii do zawarcia umowy I § 22b ust. 8 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi I wlasne gminy 
o udost((pnienie obiektu budowlanego i pomieszczenia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

--- ------ --- .. _--- - ----
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przeznaczonego do adaptacji. wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pain. zm.) 

18. I Wykonywanie kontroli w Zarz,!dzie Lokali Miejskich I dzial II Regulaminu kontroli (zal,!cznik do zarz,!dzenia I wlasne gminy 
w zakresie zadan realizowanych przez Oddzial, w tym Nr 1 094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
opracowywanie materialaw pokontrolnych wraz 
z wnioskami i zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu 
realizacji zalecen pokontrolnych. 

19. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 

20. 

wykorzystywania, byd,!cych w dyspozycji Oddzialu. 

Przygotowywanie materialaw do udostypnienia 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta 
Lodzi w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z pain. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'!cznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2009 r. Nr 341, poz. 2860, 
z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zal,!cznik do zarz'!dzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
infonnacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialaw 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pain. zm.) 
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Lp. 

1. 

II. Oddzial Polityki Lokalowej 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Opracowywanie Polityki Miasta Lodzi dotycz'!cej I art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie I wlasne gminy 
gminnego zasobu mieszkaniowego ijej aktualizacja. gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

§ 33a ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

2. I Opracowywanie wieloletniego programu I art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie I wlasne gminy 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
Lodzi i jego aktualizacja. 

art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw 
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
cywilnego (Oz. U. z 2016 r. poz. 1610, z pozn. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

3. I Nadzor nad Zarz'!dem Lokali Miejskich w zakresie § 33a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
realizacji zalozen wynikaj,!cych z Polityki Miasta (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
Lodzi dotycz'!cej gminnego zasobu mieszkaniowego z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
i wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Lodzi. 

4. I Opracowywanie oraz przeprowadzanie rocznych § 33a ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
okresowych ewaluacji polityki mieszkaniowej (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 

i wieloletniego programu gospodarowania z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
mieszkaniowym zasobem Miasta Lodzi oraz 
monitorowanie ich realizacji. 

5. I Opracowywanie zasad wynajmowania lokali § 33a ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
mieszkalnych wchodz'!cych w sklad mieszkaniowego (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
zasobu miasta Lodzi oraz zasad wynajmowania lokali z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
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uzytkowych. 

6. Podejmowanie dzialail w zakresie rozwoJu § 33a ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy 
budownictwa mieszkaniowego, w tym zabezpieczenia (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta Lodzi 
finansowania. z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

7. Prowadzenie spraw dotycz'lcych ustalania stawek art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw wlasne gminy 
czynszu w lokalach mieszkalnych i uzytkowych, w tym lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
opracowywanie projektow zarz'ldzeil Prezydenta cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z poin. zm.) 
Miasta Lodzi w tym zakresie. 

8. Przygotowywanie zestawieil danych dotycz'lcych art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw lokatorow, wlasne gminy 
czynszow najmu lokali mieszkalnych nienalez'lcych do mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego 
publicznego zasobu mieszkaniowego, polozonych na (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z p6Zn. zm.) 
obszarze miasta Lodzi. 

9. Ustalanie zasad zaWleranla z wlaScicielami art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw wlasne gminy 
nieruchomosci umow 0 najem lokali mieszkalnych lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
(w tym socjalnych). cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z poin. zm.) 

10. Prowadzenie spraw zwi¥anych z wydzielaniem lokali art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie p'raw lokatorow, wlasne gminy 
socjalnych 1 pomieszczeil tymczasowych mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego 
z mieszkaniowego zasobu miasta Lodzi. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z poin. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964/VIIl2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

11. K walifikowanie do rozbiorki b'ldi wy1'lczenia art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. wlasne gminy 
z uZytkowania, z uwagi na zly stan techniczny, z 2017 r. poz. 1332, z po in. zm.) 
budynkow lub ich czysci na wniosek Zarz'ldu Lokali 
Miejskich oraz przygotowywanie projektow zarz'ldzeil art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
Prezydenta Miasta Lodzi 0 przeznaczeniu do rozbiorki z 2017 r. poz. 459, z po in. zm.) 
wycofanych z uzytkowania na skutek zniszczenia lub 
zuZycia obiektow z lokalowego zasobu miasta Lodzi. uchwala Nr 3825/375/2002 Zarz'ldu Miasta Lodzi z dnia 6 czerwca 

2002 r. w sprawie likwidacj i srodkow trwalych byd'lcych wlasnosci'l 
Miasta Lodzi wycofanych z uzytkowania na skutek zniszczenia lub 
zuzycia (z poin. zm.) 

12. Rozpatrywanie spraw dotycz'lcych skarg i wnioskow dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania wlasne gminy 
orazpetycji kierowanych do Biura, w tym prowadzenie administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 
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dokumentacji oraz sporz<j.dzanie 
sprawozdail i informacji z ich realizacji. 

okresowych I ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 1123) 

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

zarz<j.dzenie Nr 723/W/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 lutego 
2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania 
i rozpatrywania skarg i wnioskaw kierowanych do Urzydu Miasta 
Lodzi 

13. I Wykonywanie kontroli w Zarz<j.dzie Lokali Miejskich I dzial II Regulaminu kontroli (zal<j.cznik do zarz<j.dzenia I wlasne gminy 
w zakresie zadail realizowanych przez Oddzial, w tym Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
opracowywanie materialaw pokontrolnych wraz 
z wnioskami i zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu 
realizacji zaleceil pokontrolnych. 

14. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 
wykorzystywania, byd<j.cych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z pain. zm.) 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal<j.cznik do zarz<j.dzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (zal<j.cznik 
do zarz<j.dzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 
czerwca 2016 r., z pain. zm.) 
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15. Przygotowywanie materia16w do udostypnienia art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z p6zn. zm.) 
Lodzi w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postypowania w sprawle udostypniania materia16w 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 kwietnia 2012 r., z p6zn. zm.) 
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Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

III. Oddzial Regulacji Tytul6w Prawnych 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Nadzar nad Zarz'!dem Lokali Miejskich w sprawach § 33a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
zwi,!zanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych (zal,!cznik do zarz,!dzenia N r 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
w ramach zadail Oddzialu. z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

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

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w sprawach dotycz,!cych zamian 
pomiydzy kontrahentam: z['jmll:i,!cymi lokale 
stanowi,!ce mieszkaniowy zasab miasta Lodzi 
na inne lokale, na podstawie rekomendacji 
przedstawionej przez Zarz'!d Lokali Miejskich 
oraz prowadzenie ich ewidencji. 

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

§ 11 i § 21a oraz § 23 ust. 2 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego 
zasobu Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, 
z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm) 

§ 11 oraz § 21 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz,!cych w sklad rnies:;o:\-:aniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

§ 11 oraz § 12 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz,!cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. U rz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. poz. 1812, z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia N r 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

5. I Potwierdzanie wst,!pienia w stosunek Jlajmu lokalu I art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny I wlasne gminy 
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6. 

7. 

8. 

mieszkalnego na podstawie rekomendacji I (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 459, z pain. zm.) 
przedstawionej przez Zarzqd Lokali Miejskich oraz 
prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w sprawach dotychczasowych 
najemcaw lokali i innych osab zamieszkujqcych 
z najemcq, w przypadku uregulowania calosci 
zadluzenia czynszowego, na podstawie rekomendacji 
przedstawionej przez Zarzqd Lokali Miejskich 
oraz prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie skierowan do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w sprawach dotyczqcych najmu 
lokali mieszkalnych przez osoby wspalnie 
zamieszkujqce z najemcq w przypadku opuszczenia 
lokalu przez najemcy, na podstawie rekomendacji 
przedstawionej przez Zarzqd Lokali Miejskich oraz 
prowadzenie ich ewidencji. 

Wydawanie akceptacji do zawarcia aneksu do umowy 
najmu lokalu mieszkalnego w sprawach dotyczqcych 
zawierania umaw najmu z osobami bydqcymi 
najemcami lokalu mieszkalnego pozostajqcego 
w bezposrednim sqsiedztwie lokalu zwolnionego, na 
podstawie rekomendacji przedstawionej przez Zarzqd 
Lokali Miejskich oraz prowadzenie ich ewidencji. 

§ 33a ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VV12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 
§ 11 oraz § 13 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. pOZ. 1812, z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

§ 11 oraz § 14 uchwaly Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Oz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. pOZ. 1812, z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzeni.i Nr 1964/VV12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

§ 16 uchwaly Nr XLIV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2016 r. pOZ. 1812, z pain. zm.) 

§ 33a ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

9. I Wykonywanie kontroli w Zarzqdzie Lokali Miejskich I dzial II Regulaminu kontroli (zalqcznik do zarzqdzenia I wlasne gminy 
w zakresie zadan realizowanych przez Oddzial, w tym Nr 1 094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
opracowywanie materialaw pokontrolnych wraz 
z wnioskami i zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu 
realizacji zalecen pokontrolnych. 
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10. 

11. 

Udostt(pnianie wnioskodawcom informacji publicznej 
oraz informacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania, bt(d<}cych w dyspozycji 
Oddzialu. 

Przygotowywanie materialcw do udostt(pnienia 
w Biuletynie Informacji PubliczneJ Urzt(du Miasta 
Lodzi w zakresie zadail Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt(pie do informacji I wlasne gminy 
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pozn. zm.) 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z pozn. zm.) 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostt(pniania informacji 
publicznej (zal<}cznik do zarz<}dzenia Nr 3928/VIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostt(pniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zal<}cznik do zarz<}dzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z pozn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z clnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt(pie do I wlasne gmmy 
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pozn. zm.) 

Instrukcja postt(powania w sprawie udostt(pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt(du Miasta Lodzi (zal<}cznik 
do zarz<}dzenia Nr 2143NV12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) 
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IV. Oddzial Zasobu Nieruchomosci 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Opracowywanie zasad i kierunkaw zarz'ldzania art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw wlasne gminy 
nieruchomosciami stanowi'lcymi wlasnosc lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu 
i wspalwlasnosc miasta Lodzi oraz nieruchomosciami cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z pain. zm.) 
prywatnymi pozostaj'lcymi w zarz'ldzie Zarz'ldu Lokali 
Miejskich. I § 33a ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 

(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

2. I Opracowywanie zasad i kierunkaw zarz'ldzania I art. 200 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny I wlasne gminy 
nieruchomosciami stanowi'lcymi wspalwlasnosc miasta (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z pain. zm.) 
Lodzi, pozostaj'lcymi w zarz'ldzie obcym. 

3. IProwadzenie spraw zwi¥anych z powierzaniem uchwala Nr XXIIII561116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnialwlasnegminy 
Zarz'ldowi Lokali Miejskich zarz'ldzanialadministrowania 20 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej . 

4. 

nieruchomosciami, w tym przygotowywanie projektaw Zarz'ld Lokali Miejskich i nadania jej statutu 
zarz'ldzen Prezydenta Miasta Lodzi. 

Prowadzenie ewidencji nieruchomosci 
w zarz'ldzie Zarz'ldu Lokali Miej skich. 

§ 33a ust. 3 Regulanlinu 0rganizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia N r 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

pozostaj'lcych I art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce I wlasne gminy 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z pain. zm.) 

5. I Nadzar nad realizacj'l przez Zarz'ld Lokali Miejskich Polityka Miasta Lodzi dotycz'lca gminnego zasobu mieszkaniowego I wlasne gminy 
zalozen okreslonych w Polityce Miasta Lodzi dotycz'lcej 2020+ (za1'lcznik do uchwaly Nr XLIV/825/12 Rady Miejskiej 
gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ i Wieloletniego w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., z pain. zm.) 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Lodzi na lata 2016-2020 w zakresie wyjscia miasta Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Lodzi z nieruchomosci wspalnot mieszkaniowych Miasta Lodzi na lata 2016-2020 (za1'lcznik do uchwaly 
i nieruchomosci zabudowanych domamijednorodzinnymi. Nr XXIV/572116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 3 lutego 2016 r., 

Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2017 r. poz. 4214) 

§ 33a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
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(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

6. I Przygotowywanie projekt6w oswiadczen woli w zakresie § 33a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
wykonywania przez Dyrektora Zarz~du Lokali Miejskich (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 

7. 

8. 

9. 

uprawnien wlascicielskich, w imieniu Miasta Lodzi, z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 
w sprawach dotycz~cych wsp61not mieszkaniowych. 

Przygotowywanie projekt6w zarz~dzen Prezydenta Miasta § 33a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
Lodzi w sprawie udzielenia pelnomocnictw Oyrektorowi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta Lodzi 
Zarz~du Lokali Miejskich, oraz prowadzenie ich ewidencji z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 
i aktualizowanie. 

Gromadzenie i analizowanie danych 0 zarz~dcach § 33a ust. 1 pkt 7 i ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu 
(administratorach) nieruchomosci wsp61not Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
mieszkaniowych i stanie prywatyzacji we wsp61notach Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 
mieszkaniowych. 

Monitorowanie prowadzenia przez Zarz~d Lokali § 33a ust. 1 pkt 7 i ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu 
Miejskich zarz~du nieruchomosciami stanowi~cymi Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
wlasnosc miasta Lodzi, wsp61wlasnosc miasta Lodzi Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 
i innych podmiot6w oraz nieruchomosciami prywatnymi. 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

10. Opiniowanie na wniosek '-s-la-s-c-i wy-c-h--k-o-m-6-re-k---t-§-1-5-u-s-t-. -3-o-r-az-§-3-3-a-u·-s-t-. -j-R-eg-u-l-a-m-i-nu-o-r-g-an-i-z-a-cy-j-n-e-go-U-r-z-y-d-u--+I-w-l-as-n-e-g~i~y--
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi - sprzedaZy Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
nieruchomosci miasta Lodzi b~di udzia16w Miasta Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z p6in. zm.) 
miasta Lodzi w nieruchomosciach pozostaj~cych 

w zarz~dzie/administrowaniu Zarz~du Lokali Miejskich 
lub nabywania przez miasto nieruchomosci (w zakresie 
korzystania przez miasto L6di z prawa pierwokupu) b~di 
udzia16w w tych nieruchomosciach. 

11. I Prowadzenie spraw dotycz~cych wyst~pien dluznik6w I art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 0 ksiygach wieczystych I wlasne gminy 
o wyliczenie wartosci wierzytelnosci z tytulu remont6w i hipotece (Oz. U. z 2017 r. poz. 1007) 
budynk6w prywatnych, ulepszen w WYPosaZeniu 
technicznym tych budynk6w, ich odbudowy lub 
przebudowy, wykonanych ze srodk6w terenowych 
organ6w administracji panstwowej oraz gminnych, na 
podstawie decyzji administracyjnych, w tym 
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przygotowywanie oswiadczen 0 splacie dlugu i udzieleniu 
zgody na wykreslenie hipoteki. 

12. I Wykonywanie kontroli w Zarz'ldzie Lokali Miejskich I dzial II Regulaminu kontroli (zal'lcznik do zarz'ldzenia I wlasne gminy 
w zakresie zadaii realizowanych przez Oddzial, w tym Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
opracowywanie materialow pokontrolnych wraz 
z wnioskami i zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu 
realizacji zalecen pokontrolnych. 

13. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
informacji sektora pub1icznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) 
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z poin. zm.) 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal'lcznik do zarz'ldLenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 20161'., z poin. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

14. I Przygotowywanie materialow do udostypnienia I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) 
w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 kwietnia 2012 r., z poin. zm.) 
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Lp. 

1. 

2. 

v. Oddzial ds. Administracyjno-Ekonomicznych 

Zadania 

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

rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwosci,!- i dekretacj,!-; 
3) wykonywanie czynnosci zwi~ych z wysylaniem 

korespondencji; 
4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym plsm 

i dokument6w przedkladanych do podpisu b,!-dz 
parafowania dyrektorowi i zastypcy dyrektora; 

5) prowadzenie terminarza spotkan dyrektora 
i zastypcy dyrektora Biura oraz zapewnienie ich 
obslugi; 

6) obsluga og6lnego konta poczty elektronicznej 
Biura; 

7) udzielanie informacji interesantom, w tym 
kierowanie ich do wlasciwych kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Ludzi b,!-dz innych 
jednostek organizacyjnych. 

Prowadzenie spraw zwi'l-Zallych z: 
1) zaopatrzeniem pracownik6w w materialy biurowe 

i UfZ1ldzenia techniczne, meble, druki, pieczycie 
i piecz,!-tki, identyfikatory itp.; 

2) gospodarowaniem mieniem znajduj,!-cym siy na 
wyposaZeniu Biura, w szczeg6lnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodk6w trwalych 

i srodk6w trwalych 0 charakterze wyposazenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi,!-g inwentarzowych Biura oraz ich aktualizacja, 

b) prowadzenie kart uzytkownika na sprzyt 
uzytkowany przez pracownik6w Siura, 

c) przygotowywanie wniosk6w 0 likwidacjy 
srodk6w trwalych, 

Pods taw a prawna 

Instrukcja kancelaryjna (zal,!-cznik nr 1 do rozporz,!-dzenia Prezesa 
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z p6zn. zm.) 

zarz,!-dzenie Nr 5034NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacj,!
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta Lodzi 
(z p6zn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal,!-cznik do zarz,!-dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, przechowywania 
oraz likwidacji pieczyci i piecz,!-tek (zal,!-cznik do zarz,!-dzenia 
Nr 690/W/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 grudnia 2012 r.) 

zarz,!-dzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikator6w w Urzydzie 
Miasta Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktyw6w 
trwalych stanowi,!-cych wlasnosc _ Miasta Lod:z:i, byd,!-cych 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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3. 

4. 

5. 

6. 

d) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

Sporz<}dzanie zbiorczych sprawozdan i informacji 
dotycz<}cych zadan realizowanych przez Biuro. 

Sporz<}dzanie szczegalowego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro oraz jego aktualizacja. 

Koordynowanie prac zwi<}Zanych z przygotowaniem 
przez Biuro materia16w na sesje i komisje 
Rady Miejskiej w ~odzi, Kolegium Prezydenta Miasta 
Lodzi itp. 

w uzywaniu lub pod nadzorem komarek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi (zal<}cznik do zarz<}dzenia Nr 1985NIII15 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz<}dzenie Nr 3301NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 

§ 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal<}cznik do zarz<}dzenia Nr 1964NI112 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

§ 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi (zal<}cznik 
do zarz<}dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

§ 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal<}cznik do zarZ<}dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2Q12 r., z pain. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

Przygotowywanie projektaw 
i pelnomocnictw dla pracownika'Ji 
prowadzenie ich ewidencji. 

upowaznien I § 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
Biura oraz (zal<}cznik do zarz<}dzenia Nr 1964/VI112 Prezydenta Miasta Lodzi 

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

zarz<}dzenie Nr 2868NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowai:nien i pelnomocnictw 
przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pMn. zm.) 

§ 11 ust. 4 Regulaminu kontroli (zal<}cznik do zarz<}dzenia 
Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentaw w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal<}cznik do zarz<}dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r.) 

7. I Przygotowywanie korespondencji dotycz<}cej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.1 wlasne gminy 
pracownikaw Biura w sprawach: osobowych poz. 1666, z pain. zm.) 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, hadan 
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profilaktycznych, opisow stanowisk pracy itp. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz£l.dowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z pozn. zm.) 

rozporz£l.dzenie Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracownikow samorz£l.dowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1786, z pozn. zm.) 

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

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal£l.cznik 
do zarz£l.dzenia N r 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z pozn. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zal£l.cznik 
do zarz£l.dzenia Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2009 r., z pozn. zm.) 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie 
Miasta Lodzi, okreslaj£l.cy szczegolowy sposob przeprowadzania 
sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta Lodzi i organizowania 
egzaminu koncz£l.cego ty sluzby (zal£l.cznik do zarz£l.dzenia 
Nr 5703NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r., 
z pozn. zm.) 

zarz£l.dzenie Nr 6755NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzydu Miasta Lodzi (zal£l.cznik do zarz£l.dzenia 

19 



8. Prowadzenie spraw dotycz,!cych czasu 
pracownikaw Biura, w tyrn: 

Nr 6545/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r.) 

zarz,!dzenie Nr 1199NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urzydzie Miasta Lodzi 

pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.1 wlasne gminy 
poz. 1666, z pain. zm.) 

1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzar nad 
ksi£l.Zkami wyjsc sluzbowych prywatnych rozporz,!dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
pracownikaw; 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. z 2014 r. 
wykonywanie czynnosci zwi<}.Zanych z wyjazdami poz. 1632) 
sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwi,!zanych z uriopami, Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal,!cznik 
zwolnieniami od pracy oraz prac,! w godzinach do zarz,!dzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
nadliczbowych. 10 czerwca 2015 r., z pain. zm.) 

. 
Instrukcja obiegu dokumentaw w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarZ<!dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r.) 

I 9. I Prowadzenie spraw zwi'!zanych z przetwarzaniem art. 36 w zwi<}.Zku z art. 37, art. 39 ust! oraz art. 41 ustawy z dnia I wlasne gminy 
i ochron,! danych osobowych w Biurze, w tym: 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
1) przygotowywanie wnioskaw 0 wydanie poz. 922) 

upowaznien do przetwarzania danych osobowych 
oraz kierowanie pracownikaw na przeszkolenie zarz,!dzenie Nr 1554NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
w tyrn zakresie; 24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji opisuj,!cej 

2) prowadzenie ewidencji osab upowaZnionych sposab przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne 
do przetwarzania danych osobowych; i organizacyjne zapewniaj,!ce ochrony przetwarzanych danych 

3) prowadzenie ewidencji uzytkownikaw systemu osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z pain. zm.) 
informatycznego oraz jej aktualizacja w zwi<}.Zku 
z rejestracj£l.lrozszerzeniem lub odebraniem 
uprawnien uzytkownika w sieci lub aplikacji/bazie 
danych; 

4) przygotowywanie projektaw zgloszen 
przetwarzanych zbioraw danych osobowych do 
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rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Oanych Osobowych oraz aktualizacji. 

10. I Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatk6w I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
i dochod6w budzetu miasta Lodzi w cZysci dotycz~cej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zm.) 
Biura, w szczeg61nosci: 
1) opracowanie materia16w planistycznych do projektu 

budzetu oraz projekt6w plan6w 
i plan6w finansowych w zakresie realizowanych 
zadail oraz ich aktualizacja; 

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

3) sporz~dzanie projekt6w harmonogram6w 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2016 r. 
poz. 1047, z p6in. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. z 2016 r. 
poz. 1015, z p6in. zm.) 

i harmonogram6w realizacji dochod6w i wydatk6w rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. 
oraz ich aktualizacja; w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla 

4) kontrola formalno-rachunkowa wydatk6w, budzetu pailstwa, budzet6w jednostek samorz~du terytorialnego, 
przedkladanie ich do zatwierdzania i do wyplaty; jednostek budzetowych, samorz~dowych zaklad6w budzetowych, 

5) pro~adzenie ewidencji zawieranych um6w; pailshyowych funduszy celowych oraz pailstwowych jec!nostek 
6) prowadzenie ewidencji zaangaZowania wydatk6w budzetowych maj~cych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej 

wedlug szczeg610wej klasyfikacji dochod6w Polskiej (Oz. U. z 2017 r. poz. 760) 
i wydatk6w, w tym wydatk6w strukturalnych; 

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

8) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 
Ksiygowosci dotycz~cych dochod6w i wydatk6w, 
zaangaZowania srodk6w oraz saId naleznosci 
i zobowi¥ail; 

9) monitorowanie realizacji uchwalonego budzetu 
w zakresie dochod6w i wydatk6w w czysci 
dotycz~cej Biura, w tym sporz~dzanie opisowej 
informacji z wykonania budzetu. 

rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dhia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 
i rozchod6w oraz srodk6w pochodz~cych ze ir6del zagranicznych 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6in. zm.) 

uchwala Nr XCII1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z p6in. zm.) 

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

coroczne zarz~dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen do 
projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia wzor6w 
materia16w planistycznych niezbydnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 
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zarz'!dzenie Nr 5294NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wnioskow 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

zarz,!dzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi,!zuj,!cych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz,!dzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochodow i wydatkow oraz przekazywania 
srodkow finansowych na wydatki, zaplanowane w planach 
finansowych komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 521ONII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 pazdziemika 
2013 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zalq.cznii< do zarz,!dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 201 7 r.) 

Zasady rachunkowosci obowi'!Zuj,!ce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 866NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

11. IOpiniowanie projektow planow finansowych § 33a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
sporz,!dzanych przez Zarz'!d Lokali Miejskich oraz (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
monitorowanie realizacji dochodow i wydatkow z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
Zarz'!du Lokali Miejskich na podstawie informacji 
otrzymanych ze sprawozdail. budzetowych. 

12. I Sporz,!dzanie aktualizacja planu zamowieil Regulamin udzielania zamowieil publicznych w Urzydzie Miasta I wlasne gminy 
publicznych Biura oraz prowadzenie rejestru Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6850/VIII17 Prezydenta Miasta 
udzielanych zamowieil publicznych, do ktorych ustawy Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 
Prawo zamowieil publicznych nie stosuje siy. 
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13. 

14. 

Opracowywanie propozycji do projektu planu kontroli 
na dany rok kalendarzowy oraz sprawozdan 
z przeprowadzonych kontroli. 

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

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje siy (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 
2016 r.) 

§ 8 ust. 3 i § 45 ust. 3 Regulaminu kontroli (zal,!cznik I wlasne gminy 
do zarz,!dzenia Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 maja 2015 r.) 

dzial II Regulaminu kontroli (zal,!cznik do zarz,!dzenia I wlasne gminy 
Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

15. I Prowadzenie ksi¥ki kontroli Biura (dla kontroli I § 10 ust. 1 Regulaminu kontroli (zal,!cznik do zarz,!dzenia I wlasne gminy 
wewnytrznych przeprowadzanych prze~ kontrolerow Nr 1 094NIII15 Prezydenta Miasta Lod~i z dnia 20 maja 2015 r.) 

16. 

Urzydu Miasta Lodzi). 

Przygotowywanie wnioskow w sprawach osobowych 
Dyrektora Zarz'!du Loka!i Miejskich oraz prowadzenie 
spraw dotycz'!cych udzielania urlopow i innych 
zwolnien od pracy Dyrektorowi Zarz'!du Lokali 
Miejskich. 

§ 33a ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
(zal,!cznik do zar.l,!dzcnia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 6082NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska kierownikow miejskich jednostek 
organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie 
umowy 0 pracy oraz powolania Komisji ds. Naboru (z poin. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 3252NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
31 marca 2016 r. w sprawie okreSlenia wynagrodzenia kierownikow 
i zastypcow kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych 
(z poin. zm.) 

17. I Prowadzenie dOku~enta. cji d. ?t~cz,!c.ej. fUnk .. cjonowan.i.a I zarz'!?zenie Nr 2336NIII15 Pre~ydenta Miasta Lodzi z d~ia I wlasne gminy 
stalego dyzuru w BlUrze_ora~e1 aktuahzacJa. ___ 20 hstopada 2015 r. w sprawle Systemu Stalych Dyzurow 
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Prezydenta Miasta Lodzi 

18. I Udostypnianie wnioskodawcom infonnacji pub1icznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do infonnacji I wlasne gminy 
oraz infonnacji sektora publicznego w ce1u ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 

19. 

20. 

wykorzystywania, bydllcych w dyspozycji Oddzialu. 

Przekazywanie do udostypnienia w Biu1etynie 
Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi infonnacji 
i materialaw dotyczllcych Biura we wspalpracy 
z wewnytrznymi komarkami organizacyjnymi. 

Sporzlldzanie wycillgaw z jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dla potrzeb Biura oraz ich aktualizacja. 

art. 5 ustawy z dnia 25 1utego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu 
infonnacji sektora pub1icznego (Dz. U. poz. 352, z pain. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (za1llcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesma 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
pub1icznej (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sl?osobu udostypniania informacji 
sektora pub1icznego w celu ponownego wykorzystywania (za1llcznik 
do zarzlldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 
czerwca 2016 r., 'I pozn. zm.) 

------------
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 do sty pie do 
infonnacji pub1icznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialaw 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (za1llcznik 
do zarzlldzenia Nr 2143NV12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 kwietnia 2012 r., z pain. zm.) 

wlasne gminy 

Instrukcja kancelaryjna (za1llcznik nr 1 do rozPorzlldzenia Prezesa I wlasne gminy 
Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jedno1itych rzeczowych wykazaw akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pain. zm.) 

21. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Biura I § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1llcznik nr 1 do rozPorzlldzenia I wlasne gminy 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzlldzania Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
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Kontaktami z Mieszkailcami. instrukcji kance1aryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1llcznik nr 6 do rozporzlldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kance1aryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z potn. zm.) 

VI. (uchylony) 
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Zal~cznik 

do Szczeg6lowego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 

. w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury 
Urzydu Miasta Lodzi 

SCHEMAT ORGANIZACY JNY 
BIURA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

W DEPARTAMENCIE PARTYCYPACJI SPOLECZNEJ I KUL TURY 
URZF;DU MIASTA LODZI 

DYREKTOR 

I 
I 

r- ZASTF;PCA 
DYREKTORA . 

Oddzial Dysponowania Oddzial 
Lokalami Mieszkalnymi - Polityki Lokalowej 

Oddzial Regulacji Oddzial Zasobu 
Tytul6w Prawnych '---- Nieruchomosci 

Oddzial ds. 
Administracyjno-
Ekonomicznych 


