
ZARZ;\DZENIE Nr t:f426 NIII17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A3 grudnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadaii realizowanych 
przez Wydzial Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zwictZku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 56 
Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi, stanowi'lcego zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania 
Regulaminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz'ldzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318/VII12 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 3230/VII12 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 3633/VII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822/VII13 z dnia 25 lute go 2013 r., 
Nr 4137/VII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469/VII13 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr 4684/VII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328/VII13 z dnia 15 listopada 2013 r., 
Nr 5530/VII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651/VII14 z dnia 24 stycznia 2014 r., 
Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886/VII14 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr 6228/VII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717/VII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793/VII14 z dnia 31lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187/VIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 51lNIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473/VIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636/VIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214/VIII15 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 2656/VIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NIII16 z dnia 26 lutego 2016 r., 
Nr 3248/VIII16 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 marc a 2017 r., 
Nr 5637 IVIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709/VIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 6100NIII17 z dnia 26 maja 2017 r., 6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531NIII17 z dnia 18 lipca 2017 r., 
Nr 6754/VIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098NIII17 z dnia 19 pazdziemika 2017 r. 
i Nr n04/VIII17 z dnia 9 listopada 2017 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczeg6lowy wykaz zadail realizowanych przez Wydzial Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi, stanowi'lcy zal'lcznik 
do niniej szego zarz'ldzenia. 



§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Sportu 
w Departameneie Spraw Spoleeznyeh Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. Traei moe zarz'ldzenie Nr 4765/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 listopada 
2016 r. w sprawie zatwierdzenia szezegolowego wykazu zadaii. realizowanyeh przez Wydzial 
Sportu w Departameneie Spraw Spoleeznyeh Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania. 

/:~~i~1i;l'::::.·.\, PREZYDENT MIAST A 

~\~!*iliS~~':('· .Hanna ZDANOWSKA 

... ' ...... ~.~--~~ ... -. .,. 



Zahtcznik 
do zarz'ldzenia Nr!ftt26/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 13 grudnia 2017 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN REALIZOW ANYCH PRZEZ WYDZIAL SPORTU W DEPARTAMENCIE SPRA W SPOLECZNYCH 
URZF;DU MIAST A LODZI 

I. Oddzial Ekonomiczno-Inwestycyjny 

Lp. 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 cz~sci dotycz'lcej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 
Wydzialu, w szczegolnosci: 
1) opracowywanie materialow planistycznych do I ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 

projektu budzetu oraz projektow planow i planow z 2016 r. poz. 1047, z pozn. zm.) 
finansowych w zakresie realizowanych zadan 
oraz ich aktualizacja; rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2016 r. 
i planach finansowych; poz. 1015, z pozn. zm.) 

3) sporz'ldzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. 
i wydatkow oraz ich aktualizacja; w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont 

4) sporz'ldzanie sprawozdan budzetowych dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz'ldu 
i finansowych oraz analiz informacji terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz'ldowych 
z wykonania budzetu; zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 

5) kontrola formalno-rachunkowa faktur/wydatkow, panstwowych jednostek budzetowych maj'lcych siedzib~ poza 
przedkladanie ich do zatwierdzenia i do wyplaty granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760) 
oraz prowadzenie ewidencji dokumentow 
ksi~gowych; I rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. 
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6) 
7) 

8) 

9) 

10) 

prowadzenie ewidencji zawieranych umow; 
sporzetdzanie comiesi~cznych zestawien 
zaangazowania wydatkow wedlug szczegolowej 
klasyfikacji dochodow i wydatkow, w tym 
wydatkow strukturalnych; 
sporzetdzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych na realizowane zadania; 
prowadzenie comiesi~cznych uzgodnien 
z Wydzialem Ksi~gowosci dotyczetcych realizacji 
dochodow i wydatkow, zaangazowania srodk6w 

w spraWle szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, 
przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzetcych ze zrodel 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

* 

uchwala Nr XCII1608110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
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 

oraz saId naleznosci i zobowietzan; 
analiza zestawien kontrolnych z 
wydatkow strukturalnych. 

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

coroczne zarzetdzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawle 
zalozen do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie 
okreslenia wzorow materia16w planistycznych niezb~dnych 

do opracowania projektu budzetu miasta Lodzi 

zarzetdzenie Nr 6529/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowietzujetcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

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

Procedura sporzetdzania 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 
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jednostek organizacyjnych (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 5210/VI113 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziernika 
2013 r.) 

Zasady sporz,!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
w UrzCj?dzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach 
organizacyjnych (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6969/VII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., z poin. zm.) 

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

Zasady rachunkowosci obowi,!zuj,!ce w UrzCj?dzie Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 866/VII115 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

2. I Prowadzenie bazy danych dotycz,!cej stanu I art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie I wlasne gminy 
technicznego skomunalizowanej bazy sportowej gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
uzytkowanej przez kluby sportowe w oparciu 0: 
1) zglaszane przez uzytkownikow potrzeby I rozdzialy 3 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

w zakresie remontow i inwestycji; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6Zn. zm.) 
2) informacje 0 wykonanych inwestycjach 

i remontach; 
3) przeprowadzone przegl,!dy i wykonane opinie 

i analizy techniczne, ktore nalez,! do obowi,!zkow 
uzytkownikow obiektow. 

3. I Planowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji I art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie I wlasne gminy 
i remontow skomunalizowanej bazy sportowej, gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
wtym: 
1) opracowywanie planow rzeczowo-finansowych I rozdzialy 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

oraz wnioskowanie 0 umieszczenie ich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6Zn. zm.) 
w budzecie miasta Lodzi; 
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2) organizowanie otwartych konkursow ofert na art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
realizacjtt zadan inwestycyjno-remontowych; 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. 

3) uzgadnianie harmonogramow realizacj i prac; z 2016 r. poz. 1817, z p6Zn. zm.) 
4) przygotowanie projektow umow z wykonawcami 

robot budowlanych oraz monitorowanie Program wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
i kontrola ich wykonania; pozarzetdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 

5) udzial w odbiorach czttsciowych, koncowych ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
i ostatecznych robot; publicznego i 0 wolontariacie uchwalany przez Radtt Miejsket 

6) opracowanie informacji i sprawozdan z realizacji w Lodzi na dany rok 
zadan inwestycyjno-remontowych; 

7) rozliczanie nakladow poniesionych na realizacjtt zarzetdzenie Nr 2231 NIl/IS Prezydent Miasta Lodzi z dnia 
zadan inwestycyjno-remontowych po ich 2 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, 
zakonczeniu. oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 

konkursow ofert na realizacjtt ze srodkow budzetu miasta Lodzi 
zadan publicznych przez organizacje pozarzetdowe 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 (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 1094/VIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

§ 41 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta 
Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

4. I Sporzetdzanie i aktualizowanie planu zamOWlen Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzttdzie Miasta I wlasne gminy 
publicznych Wydzialu oraz prowadzenie rejestru Lodzi (zahtcznik do zarzetdzenia Nr 6850/VIII17 Prezydenta 
udzielanych zamowien publicznych, do ktorych Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 
ustawy Prawo zamowien publicznych nie stosuje sitt. 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
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zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamOWlen 
publicznych nie stosuje si~ (zahtcznik do zarzctdzenia 
Nr 4679/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziernika 
2016 r., z poin. zm.) 

5. I Prowadzenie ewidencji kctPielisk orazjej aktualizacja. I art. 34a - art. 34j ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne I zlecone z zakresu 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) administracj i 

rzctdowej 

6. 

7. 

Nadzorowanie Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji 
w Lodzi, w tym: 
1) nadzor nad przygotowywaniem projektow aktow 

prawnych dotyczctcych funkcjonowania Osrodka; 
2) opiniowanie planow finansowych Osrodka; 
3) weryfikowanie oraz zatwierdzanie sprawozdan 

finansowych sporzctdzanych przez Osrodek; 
4) monitorowanie kontrolowanie dzialalnosci 

Osrodka. 

Przygotowywanie i przekazywanie do udost~pnienia 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta 
Lodzi materialow i informacji dotyczctcych zadan 
Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzctdzie I wlasne gminy 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077) 

ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1047, z p6Zn. zm.) 

Regulamin kontroli (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1094NIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

§ 41 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do I wlasne gminy 
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) 

Instrukcja post~powania w sprawie udost~pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi 
(zalctcznik do zarzctdzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z poin. zm.) 

8. I Prowadzenie spraw zwictzanych z gospodarowaniem Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywow I wlasne gminy 
mieniem znajdujctcym si~ na wyposazeniu Wydzialu, trwalych stanowictcych wlasnosc Miasta Lodzi, b~dctcych 

w szczegolnosci: w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urz~du 
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9. 

1) prowadzenie ewidencji srodk6w trwalych 
i srodk6w trwalych 0 charakterze wyposazenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi<tg inwentarzowych oraz ich aktualizacja; 

2) przygotowywanie wniosk6w 0 likwidacjct srodk6w 
trwalych; 

3) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

Przygotowywanie korespondencj i dotycz<tcej 
pracownik6w Wydzialu w sprawach: osobowych 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
badan profilaktycznych, opis6w stanowisk itp. 

Miasta Lodzi (zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 1985/VIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz<tdzenie Nr 3301lVIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w U rzctdzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.I wlasne gminy 
z 2016 r. poz. 1666, z p6Zn. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
samorz<tdowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902, z p6Zn. zm.) 

rozporz<tdzenie Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz<tdowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1786, z p6in. zm.) 

§ 4 rozporz<tdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich 
pracownik6w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do cel6w 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzctdzie Miasta Lodzi (zal<tcznik 
do zarz<tdzenia Nr 1230/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6in. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzctdzie Miasta Lodzi (zal<tcznik 
do zarz<tdzenia Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2009 r., z p6in. zm.) 

zarz<tdzenie Nr 6755/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
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10. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

kandydatow na wolne stanowiska urz<tdnicze w Urz<tdzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
w Urz<tdzie Miasta Lodzi, okreslajctcy szczegolowy sposob 
przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urz<tdzie Miasta 
Lodzi i organizowania egzaminu konczctcego t<t sluzb<t (zalctcznik 
do zarzctdzenia Nr 5703/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 kwietnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urz<tdu Miasta Lodzi (zalctcznik do zarzctdzenia 
Nr 6545/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 
2017 r.) 

zarzctdzenie Nr 1199/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urz<tdzie Miasta Lodzi 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalctcznik nr 1 do rozporzctdzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalctcznik nr 6 do rozporzctdzenia 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 poin. zm.) 
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II. Oddzial Kultury Fizycznej 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscict klubow I art. 25-31 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo 1 wlasne powiatu 
i zwictzkow sportowych dzialajctcych w ronnie 0 stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) 
stowarzyszen z siedzibct na terenie Lodzi 
wpisanych do: § 41 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
1) Krajowego Rejestru Sctdowego; Lodzi (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 
2) ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

Miasta Lodzi: 
a) uczniowskich klubow sportowych, 
b) klubow dzialajctcych w ronnie 

stowarzyszenia, ktorych statuty nie 
przewidujct prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej. 

2. I Przyjmowanie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) 

3. 

4. 

organizacyjnych stowarzyszen b~dctcych klubami 
sportowymi. 

Sprawowanie nadzoru nad 
jednostkami organizacyjnymi 

terenowymi I art. 27 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo I wlasne powiatu 
stowarzyszen 0 stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) 

b~dctcych klubami sportowymi. 

Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubow 
sportowych i ewidencji klubow sportowych 
dzialajctcych w ronnie stowarzyszenia, ktorych 
statuty nie przewidujct prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej, z siedzibct w Lodzi, w tym: 
1) rozpatrywanie wnioskow 0 wpis do 

prowadzonych ewidencji; 

art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U.I wlasne powiatu 
z 2017 r. poz. 1463, z pozn. zm.) 

art. 218 i 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

rozporzctdzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 paidziemika 
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2) wydawanie decyzji administracyjnych 0 wpisie 12011 r. w sprawie ewidencji klubow sportowych (Dz. U. 
do ewidencji, 0 odmowie wpisu i wykresleniu poz. 1449) 
z ewidencji; 

3) wydawanie zaswiadczeil z ewidencji na § 41 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzi(du Miasta 
wniosek; Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 

4) prowadzenie ksi~ ewidencyjnych dla klubow Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
wpisanych do ewidencji. 

5. I Upowszechnianie kultury fizycznej, art. 11, art. 13 i art. 15-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.1 wlasne gminy 
w szczegolnosci w zakresie: organizacji imprez 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. 
sportowo-rekreacyjnych, upowszechniania sportu z 2016 r. poz. 1817, z poin. zm.) 
wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej, organizacji 
zaji(c sportowych z udzialem osob I rozdzialy: 1, 7 i 8, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie 
z niepelnosprawnosci'l:, wspierania szkolenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z poin. zm.) 
sportowego, organizacji roznorodnych, ogolnie 
dosti(pnych form aktywnosci fizycznej I art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
spolecznosci lokalnej poprzez: 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
1) przygotowanie i przeprowadzanie konkursow 

ofert dla organizacji pozarz'ldowych oraz I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 
podmiotow, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 z 2017 r. poz. 2077) 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poZytku publicznego Program wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz'ldowymi 
i 0 wolontariacie, na realizacji( powyzszych oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
zadail; 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

2) przygotowanie i zawieranie umow z i 0 wolontariacie uchwalany przez Radi( Miejsk'l w Lodzi na dany 
organizacjami pozarz'ldowymi wylonionymi rok 
w konkursach, 0 ktorych mowa w pkt 1; 

3) monitorowanie realizacji zawartych umow; zarz'ldzenie Nr 22311VIII15 Prezydent Miasta Lodzi z dnia 
4) dokonywanie analiz sprawozdail skladanych 2 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, 

przez wykonawcow zadania z realizacji oglaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursow 
zawartych umow; ofert na realizacji( ze srodkow budzetu miasta Lodzi zadail 

5) przygotowanie sprawozdail z realizacji umow publicznych przez organizacje pozarz'ldowe oraz podmioty, 
zawartych z organizacjami pozarz'ldowymi. 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, oraz kontroli 
realizowanych zadail i rozliczania przyznanych dotacji" 
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6. Realizacja zadan wynikaj~cych z miejskich 
programow przeciwdzialania patologiom 
spolecznym, w tym wspieranie dzialan 
profilaktycznych 0 charakterze sportowym 
skierowanym do ogolu dzieci i mlodziezy 
w ramach organizacji czasu wolnego jako 
altematywa dla podejmowania zachowan 
ryzykownych: 
1) przygotowanie i przeprowadzanie konkursow 

ofert dla organizacji pozarz~dowych oraz 
podmiotow, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poZytku publicznego 
i 0 wolontariacie, na realizacj~ powyzszych 
zadail; 

2) przygotowanie i zawieranie umow z 
organizacjami pozarz~dowymi wylonionymi 
w konkursach, 0 ktorych mowa w pkt 1; 

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

przez wykonawcow zadania z realizacji 
zawartych umow; 

5) przygotowanie sprawozdan z realizacji umow 
zawartych z organizacjami pozarz~dowymi. 

Regulamin kontroli (zal~cznik do zarz<ldzenia Nr 1094/VIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

§ 41 ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku I wlasne gminy 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 
z p6Zn. zm.) 

art. 41 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. 0 wychowaniu 
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 
poz.487) 

art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z p6Zn. zm.) 

art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu 
publicznym (Dz. U. poz. 1916, z pozn. 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 Rad~ Miejsk~ w Lodzi na dany 
rok 

7. I Realizacja we wspolpracy z mi~dzynarodowymi, I art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.1 wlasne gminy 
krajowymi oraz regionalnymi instytucjami, 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
organizacjami, stowarzyszeniami, federacjami, 
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8. 

zwiC\zkami sportowymi oraz innymi podmiotami § 15 ust. 4 i § 41 ust. 1 pkt 4 i 5 Regulaminu organizacyjnego 
dzialan promocyjnych podczas rozgrywek Urzydu Miasta Lodzi (zahtcznik do zarzctdzenia Nr 1964/VII12 
i przedsiywziyc sportowych odbywajctcych siy Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
na terenie miasta Lodzi. 

Prowadzenie spraw zwictzanych z przyznawaniem 
przez Prezydenta Miasta Lodzi nagrod dla 
zawodnikow osictgajctcych wysokie wyniki 
sportowe we wspolzawodnictwie 
miydzynarodowym lub krajowym, w tym: 
1) przygotowywanie informacji 0 przyjmowaniu 

wnioskow 0 nagrody; 
2) rozpatrywanie zlozonych wnioskow 0 nagrody; 
3) przygotowywanie propozycji wysokosci 

nagrod lub ich odmowy; 
4) przygotowywanie decyzji administracyjnej 1 

zawieranie umow z platnikami nagrod; 
5) przyjmowanie i analizowanie rozliczen 

wyplaconych nagrod. 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 6850/VIII17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje siy (zalctcznik do zarzctdzenia 
Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziernika 
2016 r., z pozn. zm.) 

art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. z 2017 r.1 wlasne gminy 
poz. 1463, z pozn. zm.) 

Regulamin nagrod dla zawodnikow osictgajctcych wysokie wyniki 
sportowe we wspolzawodnictwie miydzynarodowym lub krajowym 
(zalctcznik do uchwaly Nr LVII1354117 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 30 sierpnia 2017 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3941) 
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9. 

10. 

11. 

12. 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z przyznawaniem 
przez Prezydenta Miasta Lodzi nagrod dla 
trenerow, w tym: 
1) przygotowywanie informacji 0 przyjmowaniu 

wnioskow 0 nagrody; 
2) rozpatrywanie zlozonych wnioskow 0 nagrody; 
3) przygotowywanie propozycji wysokosci 

nagrod lub ich odmowy; 
4) przygotowywanie dyspozycji wyplat 

przyznanych nagrod. 

Obsluga administracyjno-organizacyjna Lodzkiej 
Rady Sportu. 

Obsluga techniczno-organizacyjna 
Oialogu Obywatelskiego ds. 
powszechnego. 

Komisji 
sportu 

Prowadzenie konsultacji spolecznych w zakresie 
spraw prowadzonych przez Oddzial. 

art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. 1 wlasne gminy 
z 2017 r. poz. 1463, z p6Zn. zm.) 

Regulamin przyznawania nagrod dla trenerow (zahlcznik 
do uchwaly Nr XIII244115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
20 maja 2015 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2607, z poin. zm.) 

§ 5 Regulaminu dzialania Lodzkiej Rady Sportu (zahlcznik Nr 21 wlasne gminy 
do zarzqdzenia Nr 7420/VII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
3 listopada 2014 r.) 

§ 5 zarzqdzenia Nr 1674/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 wlasne gminy 
7 sierpnia 2015 r. w sprawie powolania Komisji Oialogu 
Obywatelskiego ds. sportu powszechnego 

§ 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Konsultacji Spolecznych (zahlcznik 1 wlasne gminy 
do uchwaly Nr XXXVIIII695112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 kwietnia 2012 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013 r. poz. 3478) 

§ 14-19 Procedury okreslaj(l.cej zasady i tryb wspolpracy przy 
prowadzeniu konsultacji spolecznych przez komorki organizacyjne 
Urz~du Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne (zal(l.cznik 
Nr 1 do zarz(l.dzenia Nr 5179/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 stycznia 2017 r.) 

13. I Przygotowywanie i przekazywanie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie 1 wlasne gminy 
do udost~pnienia w Biuletynie Informacji do informacji publicznej (Oz. U. 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) 
Publicznej Urz~du Miasta Lodzi oraz w zakladce 
sportowej na stronie http://www.uml.lodz.plllnstrukcja post~powania w sprawie udost~pniania materialow 
materialow i informacji dotycz(l.cych zadail w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi 
Oddzialu oraz ich aktualizacja. (zal(l.cznik do zarz(l.dzenia Nr 2143/VII12 Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 20 kwietnia 2012 r., z poin. zm.) 
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14. I Przygotowywanie szczegolowego wykazu zadanl § 56 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi (zahtcznik I wlasne gminy 
realizowanych przez Wydzial i jego aktualizacja. do zarz<\:dzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

15. 

16. 

17. 

Sporz<\:dzanie wyci~ow z jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dla potrzeb Wydzialu oraz ich 
aktualizacja. 

Prowadzenie dokumentacji dotycz<\:cej 
funkcjonowania stalego dyzuru w Wydziale oraz 
jej aktualizacja. 
Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Instrukcja kancelaryjna (zal<\:cznik nr 1 do rozporz<\:dzenia 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 pozn. zm.) 
zarz'ldzenie Nr 2336NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
201istopada 2015 r. w sprawie Systemu Stalych Dyzurow 
Prezydenta Miasta Lodzi 
§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

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

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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III. Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno - Organizacyjnych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: Instrukcja kancelaryjna (zahtcznik nr 1 do rozporzqdzenia Prezesa I wlasne gminy 

2. 

1) przyjmowanie i ewidencjonowanie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
wplywajqcej korespondencji; kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

2) przekazywanie korespondencji do dekretacji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
oraz rozdzielanie jej zgodnie z wlaSciwosci<t Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 
i dekretacjq; 

3) wykonywanie czynnoscl zwiqzanych z zarz<tdzenie Nr 5034/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
wysylaniem korespondencji; 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad post~powania z dokumentacj<t 

4) sprawdzanie pod wzgl~dem formalnym pism i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urz~dzie Miasta Lodzi 
i dokumentow przedkladanych do podpisu b<tdi (z p6Zn. zm.) 
parafowania dyrektorowi; 

5) prowadzenie terminarza spotkail oraz 
zapewnienie ich obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

7) udzielanie informacji interesantom, w tym 
kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi b<tdi 
innych j ednostek organizacyj nych. 

Prowadzenie spraw zwi<tzanych z: zaopatrzeniem 
pracownikow Wydzialu w materialy biurowe 
i urz<tdzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecz<ttki, identyfikatory 
itp. 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla I wlasne gminy 
Urz~du Miasta Lodzi (zal<tcznik do zarzqdzenia Nr 6840/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji piecz~ci i piecz<ttek (zal<tcznik 
do zarz<tdzenia N r 690/W 112 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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3. 

4. 

Prowadzenie spraw dotYCZllcych czasu pracy 
pracownikow Wydzialu, w tym: 
1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor 

nad ksi'lzkami wyjsc sluzbowych i prywatnych 
pracownikow; 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych 
oraz wykonywanie czynnosci zwillzanych 
z wyjazdami sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwi'lzanych z urlopami, 
zwolnieniami od pracy oraz prac'l w godzinach 
nadliczbowych. 

Prowadzenie spraw zwi'lzanych z przetwarzaniem 
i ochron'l danych osobowych w Wydziale, w tym: 
1) przygotowywanie wnioskow 0 wydanie 

upowazmen do przetwarzania danych 
osobowych oraz kierowanie pracownikow na 
przeszkolenie w tym zakresie; 

2) prowadzenie ewidencji osob upowaznionych 
do przetwarzania danych osobowych; 

3) prowadzenie ewidencji uzytkownikow 
systemu informatycznego oraz jej aktualizacja 
w zwillZku z rejestracj<vrozszerzeniem lub 
odebraniem uprawnien uzytkownika w sieci 
lub aplikacji/bazie danych; 

28 grudnia 2012 r.) 

zarzlldzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow w Urz~dzie 
Miasta Lodzi 
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666, z poin. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1632) 

Regulamin pracy w Urz~dzie Miasta Lodzi (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 1230/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z poin. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urz~du Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z poin. zm.) 

art. 36 w zwi'lzku z art. 37 i art. 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922) 

zarz'ldzenie Nr 1554/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji opisuj'lcej 
sposob przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne 
i organizacyjne zapewniaj'lce ochron~ przetwarzanych danych 
osobowych w Urz~dzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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5. 

6. 

4) przygotowywanie projektow zgloszen 
przetwarzanych zbiorow danych osobowych 
do rejestracji przez Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych oraz 
dokonywanie ich aktualizacji. 

Udost~pnianie wnioskodawcorn informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w 
celu ponownego wykorzystywania, b~dctcych 

w dyspozycji Wydzialu. 

Prowadzenie spraw dotyczctcych skarg, wnioskow 
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tym: 
prowadzenie dokurnentacji, sporzctdzanie 
okresowych sprawozdan i inforrnacji z ich 
realizacji. 

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dost~pie do inforrnacji I wlasne grniny 
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zrn.) 

art. 5 ustawy z dnia 25 lute go 2016 r. 0 ponownyrn 
wykorzystywaniu inforrnacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z poin. zrn.) 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
publicznej (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 3928/VII116 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zrn.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zalctcznik do zarzctdzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zrn.) 

dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
post~powania adrninistracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

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

rozporzctdzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjrnowania i rozpatrywania skarg 

wlasne grniny 
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i wnioskow (Dz. U. poz. 46) 

zarzctdzenie Nr 723/WI13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 lutego 2013 L W sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w kierowanych 
do Urzydu Miasta Lodzi 

7. I Prowadzen~e sp~aw ~wictzan~ch ~ kontrolct, w ty~ I Regulamin k?ntroli (z~lctcz~ik do ~arzctdzenia Nr 1 094/VIII15 I wlasne gminy 
prowadzeme kSlctzkl kontroh BlUra (dla kontroh Prezydenta Mlasta Lodzl z dma 20 maJa 2015 L) 
wewnytrznych przeprowadzanych przez 
kontrolerow Urzydu Miasta Lodzi). 

8. I Przygotowywanie projektow upowaznien I § 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
i pelnomocnictw dla pracownikow Wydzialu. (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 

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

9. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Stanowiska do Archiwum Zakladowego 
w Wydziale Zarzctdzania Kontaktami 
z Mieszkancami. 

zarzctdzenie Nr 2868/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 L W sprawie udzielania upowazmen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

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

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 6840/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalctcznik nr 1 do rozporzctdzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady ministrow z dnia 18 stycznia 2011 L W sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalctcznik nr 6 do rozporzctdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 L W sprawie instrukcji 
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kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 
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Zahtcznik 
do Szczegolowego wykazu 
zadan realizowanych przez 
Wydzial Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urz~du Miasta Lodzi 

SCHEMAT ORGANIZACY JNY 
WYDZIALU SPORTU 

W DEPARTAMENCIE SPRA W SPOLECZNYCH 
URZFtDU MIASTA LODZI 

DYREKTOR 

ZASTFtPCA DYREKTORA 

Oddzial Oddzial Kultury Samodzielne 
Ekonomiczno Fizycznej Stanowisko ds. 
-Inwestycyjny Administracyjno 

-Organizacyjnych 
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