ZARZl\DZENIE Nr9533 /VII/18
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia 11 wrzesnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych
przez Wydzial Budzetu w Departamencie Finans6w Publicznych Urzltdu Miasta Lodzi.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432) w zwi')Zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349
i 1432) oraz § 56 Regu1aminu organizacyjnego Urz<;du Miasta Lodzi, stanowi,!cego zal,!cznik
do zarz,!dzenia Nr 1964IVI/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz,!dzeniami
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318IVII12 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526IVII12 z dnia
29 czerwca 2012 L, Nr 27281VII12 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864IVII12 z dnia 23 sierpnia
2012 r., Nr 2917IVII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056IVII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r.,
Nr 3230IVI/12 z dnia 30 paZdziernika 2012 r., Nr 3344IVII12 z dnia 22 listopada 2012 r.,
Nr 3555IVII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595IVII12 z dnia 27 grudnia 2012 r.,
Nr 3633IVII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822IVI/13 z dnia 25 lutego 2013 r.,
Nr 4137IVII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 44691VI/13 z dnia 26 czerwca 2013 L,
Nr 4684IVII13 z dnia 25 1ipca 2013 r., Nr 4832IVII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
Nr 49601VII13 z dnia 17 wrzeSnia 2013 r., Nr 5328IVII13 z dnia 15 listopada 2013 r.,
Nr 5530IVII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651IVII14 z dnia 24 stycznia 2014 r.,
Nr 5653IVII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886IVII14 z dnia 10 marca 2014 r.,
Nr 6228IVII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717IVI114 z dnia 17 lipca 2014 r.,
Nr 6793IVII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557IVII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9IVIII14
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187IVIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 2761VIII15 z dnia
19 stycznia 2015 r., Nr 511IVIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525IVIII15 z dnia 3 marca
2015 L, Nr 13701VIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473IVIII15 z dnia 14 lipca 2015 r.,
Nr 1636IVIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826IVIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
Nr 2214IVIII15 z dnia 30 pazdziernika 2015 r., Nr 2411IVIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r.,
Nr 2481IVIII15 z dnia 14 grudnia 2015 L, Nr 2526IVIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r.,
Nr 2656IVIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975IVIII16 z dnia 26 lutego 2016 r.,
Nr 3248IVIII16 z dnia 31 marca 2016 L, Nr 3844IVIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
Nr 4384IVIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868IVIII16 z dnia 21 listopada 2016 r.,
Nr 49321V1II16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095IVIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r.,
Nr 5247IVIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476IVIII17 z dnia 10 marca 2017 r.,
Nr 5637IVIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709IVIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
Nr 6100IVIII17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr 6209IVIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r.,
Nr 6404IVIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531IVIII17 z dnia 18 lipca 2017 r.,
Nr 6754IVIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098IVIII17 z dnia 19 pazdziernika 2017 r.,
Nr 72041V1II17 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr 7565IVIII17 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
Nr 7987IVIII18 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 8337IVIII18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
Nr 8391IVIII18 z dnia 14 maja 2018r., Nr 8657IVIII18 z dnia 15 czerwca 2018 r.,
Nr8935IVIII18 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr 9020IVIII18 z dnia 27 lipca 2018 r.
i N r 92611VIII18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

zarzl!dzam, co nastltPuje:

§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial Budzetu
w Departamencie Finansow Publicznych Urz<;du Miasta Lodzi, stanowi,!cy zal,!cznik
do niniejszego zarz,!dzenia.
§ 2. Wykonanie
zarz,!dzenia
powierzam
Dyrektorowi
w Departamencie Finansow Publicznych Urz<;du Miasta Lodzi.

Wydzialu

Budzetu

§ 3. Traci moc zarz,!dzenie Nr 671 1IV III 17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 17 sierpnia
2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadail realizowanych przez Wydzial
Budzetu w Departamencie Finansow Publicznych Urz<;du Miasta Lodzi.

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Zalljcznik
do zarzljdzenia Nr9333tVIII18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ,Ii wrzdnia 2018 r.

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN
REALlZOW ANYCH PRZEZ WYDZIAL BUDZETU
W DEPARTAMENCIE FINANSOW PUBLlCZNYCH URZI<;DU MIASTA LODZI
I. Oddzial Ewidencji Ksit;gowej Budzetu i Sprawozdawczosci
Lp.

1.

Zadania

Pods taw a prawna

Rodzaj zadania

Prowadzenie ewidencji ksiygowej budzetu miasta ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci Iwlasne gminy i powiatu
Lodzi zgodnie z przyjytymi zasadami rachunkowosci (Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6Zn. zm.)
i planem kont dla budzetu miasta Lodzi oraz Urzydu
Miasta Lodzi.
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek
samorzljdu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
rozporzljdzenie Ministra
Rozwoju i Finansow z dnia
13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow
kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzljdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzljdowych
zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedziby poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911)
Zasady rachunkowosci obowillZujljCe w Urzydzie Miasta Lodzi
(zalljcznik do zarzljdzenia Nr 866IVIIII5 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.)

2.

Prowadzenie rejestr6w pomocniczych:
I) rejestru przeplyw6w finansowych na rachunku
podstawowym miasta Lodzi wg zr6de! pochodzenia
srodk6w finansowych oraz wg miejskich jednostek
organizacyjnych realizuj1jcych budzet;
2) rejestru przeplyw6w finansowych na rachunkach
bankowych
miasta
Lodzi
wyodrybnionych
na przyjycie srodk6w finansowych na realizacjy
projekt6w
wsp61finansowanych
ze
zr6del
zagranicznych;
3) rejestru przeplyw6w finansowych na rachunku
bankowym wydatk6w, kt6re nie wygasaj1j
z uplywem roku budzetowego;
4) rejestru do rachunk6w bankowych budzetu
w walucie obcej;
5) rejestru dochod6w miasta Lodzi wg zr6del,
wg miejskich
jednostek
organizacyjnych
realizuj1jcych budzet oraz wg urzyd6w skarbowych.

ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r.
(Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z pMn. zm.)

0

rachunkowosci I wlasne gminy i powiatu

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek
samorz1jdu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
rozporz1jdzenie Ministra
Rozwoju i Finans6w z dnia
\3 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w
kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorz1jdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz1jdowych
zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetowych maj1jcych siedziby poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. poz. 1911)
Zasady rachunkowosci obowi1jzuj1jce w Urzydzie Miasta Lodzi
(zal1jcznik do zarz1jdzenia Nr 866NIIII5 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.)

3.

Prowadzenie rejestru dotacji otrzymanych z L6dzkiego art. 149 w zwi¥ku z art. 168 i 169 ustawy z dnia 27 sierpnia zlecone gminie i powiatowi
Urzydu
Wojew6dzkiego
i
Krajowego
Siura 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z zakresu administracji
rZ1jdowej
Wyborczego wg klasyfikacji budzetowej oraz z p6zn. zm.)
przekazanych do miejskich jednostek organizacyjnych
realizuj1jcych budzet.

4.

Rozliczanie pobranych przez Urz1jd Miasta Lodzi art. 4 ust. I pkt 7 i art. 5 ust. I pkt 6 ustawy z dnia \3 listopada zlecone gminie i powiatowi
i miejskie
jednostki
organizacyjne
dochod6w 2003 r. 0 dochodach jednostek samorz1jdu terytorialnego z zakresu administracj i
zwi¥anych z realizacj1j zadan zleconych oraz ich (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
rZ1jdowej
przekazywanie do L6dzkiego Urzydu Wojew6dzkiego.
art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)

5.

I Rozliczanie pobranych przez Urz1jd Miasta Lodzi oplat Iart. 299 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017

I

r. - Prawo zlecone gminie

za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz wodne (Oz. U. poz. 1566, z pMn. zm.)
przekazywanie nal~znej czysci do Panstwowego
2

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6.

Sporzljdzanie kwartalnych infonnacji opisowych § 9 ust. 4 rozporzljdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia zlecone gminie i powiatowi
do L6dzkiego Urzc;du Wojew6dzkiego w zakresie 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej z zakresu administracji
rZljdowej
wykorzystania otrzymanych dotacji na realizacjc; zadan (Oz. U. poz. 109, z pMn. zm.)
z zakresu administracj i rZljdowej I innych zadan
zleconych ustawami oraz wykonanych dochod6w
uzyskanych w zwiljZku z realizacjlj ww. zadan.

7.

Prowadzenie rejestru weksli in blanco wystawianych § 190 ust. 2
przez miasto L6dz na rzecz banku lub innych instytucji rachunkowosci
finansowych.
Nr 6840NIII17
2017 r., z p6zn.

8.

Przygotowywanie materia/6w do skonsolidowanego ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek wlasne gminy
bilansu jednostki samorzljdu terytorialnego w zakresie samorzljdu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
ewidencji ksic;gowej, prowadzonej przez Oddzia/.
rozporzljdzenie Ministra
Rozwoju I Finans6w z dnia
13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w
kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorzljdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzljdowych
zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetowych majljcych siedzibc; poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. poz. 1911)

9.

Sporzljdzanie bilansu z wykonania budzetu jednostki
terytorialnego
oraz
sprawozdania
samorzljdu
finansowego Wydzia/u Budzetu, stanowiljcego czc;sc
skladowlj sprawozdania finansowego Urzc;du Miasta
Lodzi.

Instrukcji obiegu dokument6w w zakresie wlasne gminy
dla Urzc;du Miasta Lodzi zarzljdzenie
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia
zm.)

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
(Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6zn. zm.)

0

rachunkowosci wlasne gminy

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek
samorzljdu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
Rozwoju I Finans6w z dnia
rozporzljdzenie Ministra
13 wrzeSnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w
kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorzljdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzljdowych
zak/ad6w budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz

I
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panstwowych jednostek budzetowych maj1jcych siedziby poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. poz. 1911)
Zasady rachunkowosci obowi1jZuj1jce w Urzydzie Miasta Lodzi
(zal1jcznik do zarz1jdzenia Nr 866NIIII5 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.)
10.

Sporz1jdzanie zbiorczych sprawozdan budzetowych
w zakresie:
I) wykonania budzetu miasta Lodzi:
a) Rb-27S miesiyczne/roczne z wykonania planu
dochod6w budzetowych,
b) Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu
dochod6w zwi1jZanych z real izacj 1j zadan
z zakresu administracj i rZ1jdowej oraz innych
zadan
zleconych jednostkom
samorz1jdu
terytorialnego ustawami,
c) Rb-POP roczne z wykonania dochod6w
podatkowych miasta,
d) Rb-28S miesiyczne/roczne z wykonania planu
wydatk6w budzetowych,
e) Rb-28NWS miesiyczne/kwartalne sprawozdanie
z wykonania planu wydatk6w, kt6re nie wygasly
z uplywem roku budzetowego,
f) Rb-NOS
kwartalne 0
nadwyzce/deficycie
jednostki samorz1jdu terytorialnego,
g) Rb-50
kwartalne
0
dotacjachlwydatkach
zwi1jZanych z wykonywaniem zadan z zakresu
administracji rZ1jdowej oraz innych zadan
zleconych jednostkom samorz1jdu terytorialnego
ustawami;
2) wykonania plan6w finansowych samorz1jdowych
zaklad6w budzetowych - Rb-30S kwartalne;
3) wykonania dochod6w i wydatk6w na rachunku,
o kt6rym mowa wart. 223 us!. 1 ustawy z dnia

Iustawa

z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek wlasne gminy i powiatu,
samorz1jdu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
zlecone gminie i powiatowi
z zakresu administracji
rozporz1jdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia rZ1jdowej
2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U.
poz. 109, z pozn. zm.)

4

27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych Rb-34S kwartalne;
4) stanu srodk6w na rachunkach bankowych jednostki
samorz'ldu terytorialnego - Rb-ST roczne.

II. Sporz'ldzanie

zbiorczych sprawozdan jednostki
samorz'ldu terytorialnego oraz samorz'ldowych os6b
prawnych w zakresie operacj i finansowych:
1) Rb-N - kwartalne sprawozdanie 0 stanie naleznosci
oraz wybranych aktyw6w finansowych;
2) Rb-UN
roczne sprawozdanie uzupeiniaj'lce
o stanie naleznosci z tytulu papier6w wartosciowych
wg wartosci ksiygowej;
3) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie 0 stanie zobowi'lzan
wg tytul6w dluznych oraz gwarancji i poryczen;
4) Rb-UZ
roczne sprawozdanie uzupeiniaj'lce
o stanie zobowi<jZan wedlug tytul6w dluznych;
5) Rb-ZN
kwartalne sprawozdanie 0 stanie
zobowi'lzan oraz naleznosci Skarbu Panstwa z tytulu
wykonywania zadan zieconych;
6) RF-03 - sprawozdanie jednostek sektora instytucji
rZ'ldowych i samorz'ldowych (GUS).

12.

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek wlasne gminy i powiatu,
samorz'ldu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
zlecone gminie i powiatowi
z zakresu administracj i
art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. rZ'ldowej
o statystyce publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 997, z p6in. zm.)
rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdan jednostek sektora finans6w publicznych
w zakresie operacji finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773)

Weryfikacja przekazywanych przez miejskie jednostki ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu
organizacyjne material6w dotycz'lcych wykonania (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
budzetu za I p61rocze kazdego roku budzetowego
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek
oraz sprawozdania rocznego.
samorz'ldu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)

13. IOpracowywanie zbiorczej informacji 0 przebiegu ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych Iwlasne gminy i powiatu
wykonania budzetu za I p6lrocze kazdego roku (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
budzetowego oraz sprawozdania z wykonania budzetu
ustawa z dnia \3 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek
miasta Lodzi za rok budzetowy.
samorz'ldu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)

5

uchwala Nr LXXXIXlI547/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
9 czerwca 20 lOr. w sprawie okreslenia zakresu i fonny
infonnacji 0 przebiegu wykonania bud:i:etu miasta Lodzi,
informacji 0 ksztaltowaniu sUi wieloletniej prognozy
finansowej oraz infonnacji 0 przebiegu wykonania plan6w
finansowych jednostek, 0 kt6rych mowa wart. 9 pkt 10,
\3 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach
publicznych - za pierwsze p61rocze ka:i:dego roku bud:i:etowego
14.

Przygotowywanie materia/6w do projektu bud:i:etu ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek w/asne gminy
samorz'ldu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
w zakresie wydatk6w realizowanych przez Oddzial.
§ 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia N r 1964IVI/I2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.)

15.

Przygotowywanie wniosk6w
zmmny
w
bud:i:ecie
w
realizowanych przez Oddzial.

16.

Wydzialu zarz'ldzenie Nr 6840IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy
Przygotowywanie
dyspozycji
do
Ksiygowosci dotycz'lcych wydatk6w realizowanych 7 wrzdnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu
dokument6w w zakresie rachunkowosci dla Urzydu Miasta
przez Oddzial.
Lodzi (z p6Zn. zm.)

17.

Nadz6r nad wykonaniem bud:i:etu miasta Lodzi poprzez
analizy sprawozdan jednostkowych z dochod6w
1
wydatk6w - ze szczeg61nym uwzglydnieniem
srodk6w pochodz'lcych ze zr6del zagranicznych
na dofinansowanie projekt6w.

0

zmiany bud:i:etu lub § 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
zakresie
wydatk6w Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVI/12 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.)

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.)

i

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek
samorz'ldu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)

i
I

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci
i porz'ldku w gminach (Oz. U. z 2018 r. poz. 1454,
z p6Zn. zm.)
--

§ 53 ust. I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi

,

I

-

-

-

6

(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
18.

Analiza plynnosci finansowej miasta Lodzi.

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek
samorz'ldu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)

19.

Weryfikacja zapotrzebowan na srodki finansowe ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek wlasne gminy i powiatu
na wydatki skladanych przez komorki organizacyjne samorz'ldu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne
zgodnie z obowi'lzuj'lcym harmonogramem wydatkow. zarz'ldzenie Nr 521ONII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
30 paidziernika 2013 r. w sprawle ustalenia procedury
sporz'ldzania 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

20.

Przekazywanie srodkow finansowych na rachunki
bankowe komorek organizacyjnych Urzydu Miasta
Lodzi I miejskich jednostek organizacyjnych na
realizacjy wydatkow na podstawie zweryfikowanego
zapotrzebowania.

21.

Wspolpraca z bankiem w zakresie przeplywow § 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy
srodkow finansowych na rachunku podstawowym (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta
miasta Lodzi.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

22.

Wspolpraca z dysponentami srodkow finansowych § 15 ust. 4 oraz § 53 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego wlasne gminy i powiatu
budzetu w zakresie wykonywania dochodow miasta Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NI/12
Lodzi.
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.)

23.

Weryfikacja materialow oraz sporz'ldzenie l'lcznego § 53 ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy i powiatu

zarz'ldzenie Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy
30 pazdziernika 2013 r. w sprawle ustalenia procedury
sporz'ldzania 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
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sprawozdania finansowego dla miasta Lodzi i bilansu Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964NIII2 Prezydenta
skonsolidowanego.
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z potn. zm.)
24.

Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
dotycz~cych
informacji (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z potn. zm.)
zbiorczych
danych
z wykonania budzetu miasta Lodzi oraz sprawozdania
finansowego miasta Lodzi w zakresie zadan zarz~dzenie Nr 3928NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
realizowanych przez Oddzial.
30 czerwca 2016 r. w spraWle sposobu udostypniania
informacji publicznej (z potn. zm.)

25.

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
przetargu na wybor podmiotu na przeprowadzenie (Oz. U. z 20 I 7 r. poz. 2077, z potn. zm.)
badania sprawozdania finansowego miasta Lodzi.
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, z potn. zm.)
Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie
Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6850NIIIl7
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.)

26.

Koordynacja
badaniem ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
prac
zwi~zanych
z
sprawozdania
finansowego
Lodzi (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z potn. zm.)
miasta
przeprowadzanego przez podmiot wyloniony w drodze
postypowania przetargowego.

27.

Przygotowywanie I przekazywanie dokumentacj i § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporzljdzenia wlasne gminy
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami.
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zalljcznik nr 6 do rozporz~dzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.)
----

--
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II. Oddzial Planowania Bud:i:etu
Lp.

Zadania

1. Opracowywanie zalozen do projektu budzetu miasta
Lodzi na podstawie wskainikow I wielkosci
przekazanych
przez
Planowania
Oddzial
ds.
Wieloletniego i Polityki Dlugu.

2.

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

zarzildzenie Nr 6529NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy i powiatu
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi~ujilcych
w procesle przygotowania projektu uchwaly budzetowej
miasta Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lodzi

Weryfikacja materialow planistycznych do projektu § 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy i powiatu
budzetu skladanych przez komorki orgaOlzacYJne Lodzi (zalilcznik do zarzildzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta
Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.)
dotyczilcych zadan wlasnych gminy i powiatu.

3. Weryfikacja materialow planistycznych do projektu
budzetu skladanych przez komorki orgaOlzacYJne
Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne
zadan
gmlOle
dotYCZilcych
zleconych
i powiatowi z zakresu administracj i rZildowej.

§ 4 w zwi~ku z § 5 rozporzildzenia Ministra Finansow z dnia zlecone
gmlOle
7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki i powiatowi z zakresu
finansowej jednostek budzetowych I samorzildowych administracj i rZildowej
zakladow budzetowych (Oz. U. z 2015 r. poz. 1542,
z p6Zn. zm.)
§ 7 ust. 5 rozporzildzenia Ministra Finansow z dnia 15 stycznia
2014 r. w sprawie szczegolowego sposobu wykonywania
budzetu panstwa (Oz. u. z 2016 r. poz. 69, z p6Zn. zm.)

4. Opracowywanie zalilcznikow I tabel do projektu art. 211 ust. 5 pkt 2, art. 214, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia wlasne gminy i powiatu
Slerpnta
r.
budzetu miasta Lodzi i do uchwaly budzetowej Rady 27
2009
0
finansach
publicznych
Miejskiej w Lodzi.
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.)
5. Opracowywanie tabel z zakresu zadan administracji art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach zlecone
gmlOie
rZildowej do projektu budzetu miasta Lodzi.
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.)
I
powiatowi z zakresu
administracji rZildowej
6. Opracowywanie projektow planow i planow dochodow art. 237 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zlecone gminie i powiatowi .
wydatkow
budzetu
jednostki
I
samorzildu 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z zakresu administracji
terytorialnego zwi~anych z realizacjil zadan z zakresu z p6Zn. zm.)
rZildowej
administracji rZildowej.
---
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uchwala Nr XCII160S/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
7 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej (z p6in. zm.)
zakresu
7. Opracowywanie projektow planow i planow dochodow art. 237 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z
wydatkow
jednostki
budzetu
I
samorzlldu 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z organami
. . .
porozumlemaml zp6in. zm.)
zwillZanych
z
rZlldowej
terytorialnego
z organami administracj i rZlldowej.
uchwala Nr XCII160S/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
7 lipca 20 lOr. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej (z p6in. zm.)

porozumien
administracji

zakresu
porozumien
S. Opracowywanie projektow planow i planow dochodow art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z
wydatkow
budzetu
jednostki
samorzlldu 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z jednostkami samorzlldu
I
terytorialnego w zakresie zadan realizowanych z pO:i:n. zm.)
terytorialnego
w drodze umow lub porozumien miydzy jednostkami
uchwala Nr XCII160S/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
samorzlldu terytorialnego.
7 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej (z p6in. zm.)
9. Sporzlldzanie planow finansowych zadan z zakresu ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych zlecone gminie i powiatowi
z zakresu administracji
administracj i
gmmle (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
rZlldowej
zleconych
rZlldowej,
realizowane
i powiatowi.
na podstawie porozumienia
z organami administracj i
rZlldowej i samorzlldowej
10. Weryfikacja wnioskow dotyczllcych zadan wlasnych
gmmy I powiatu, skladanych przez komorki
organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki
organizacyjne w sprawie zmian w budzecie/zmian
budzetu.

art. 257, 25S I 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wlasne gminy i powiatu
o finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077,
z p6in. zm.)
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1995 r. 0 samorzlldzie
powiatowym (Oz. U. z 20lS r. poz. 995, z pozn. zm.)
§ 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta
10

Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach zlecone gminie i powiatowi
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
z zakresu administracji
rZljdowej
art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzljdzie gminnym
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z pMn. zm.)

II. 1Weryfikacja wniosk6w dotyczljcych zadaiJ. zleconych
gmlme i powiatowi, skladanych przez kom6rki
organizacyjne Urz<;du Miasta Lodzi i miejskie jednostki
organizacyjne w sprawie zmian w budzecie/zmian
budzetu.

art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzljdzie
powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, z pMn. zm.)
§ 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta
Lodzi (zalljcznik do zarzljdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.)
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach z
zakresu
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
z organami
rZljdowej
art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzljdzie gminnym
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z pMn. zm.)

12.1 Weryfikacja
wniosk6w
dotyczljcych
zadan
realizowanych na podstawie porozumlen z organami
administracj i rZljdowej, skladanych przez kom6rki
organizacyjne Urz<;du Miasta Lodzi i miejskie jednostki
organizacyjne w sprawie zmian w budzecie/zmian
budzetu.

porozumien
administracji

art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzljdzie
powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, z pMn. zm.)
§ 53 ust. 1 pkt I Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta
Lodzi (zalljcznik do zarzljdzenia N r 1964N 1112 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

I

zakresu
13.1 Weryfikacja
wniosk6w
dotyczljcych
zadan art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach z
porozumien
z jednostkami samorzljdu
realizowanych na podstawie porozumien z jednostkami publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
terytorialnego
samorzljdu terytorialnego, skladanych przez kom6rki
organ!zacy~ne Urz<;du M.iasta L?dzi i miejskie j~dnos.tki I art. 8 ustawy z dnia 8 marca ~ ?90 r. 0 samorzljdzie gminnym
orgamzacYJne w sprawle zmlan w budzeclelzmtan (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z pozn. zm.)
budzetu.
art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzljdzie
II

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z p6in. zm.)
§ 53 ust. I pkt I 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.)

14. Wnioskowanie 0 dokonanie zmian w budzecie/zmian art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach wlasne gminy i powiatu
budzetu miasta Lodzi wynikaj~cych z decyzji publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
zewnt;trznych i zawartych porozumien dotycz~cych
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie
zadan wlasnych.
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z pain. zm.)
15. Wnioskowanie 0 dokonanie zmian w budzecielzmian art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach
budzetu miasta Lodzi wynikaj~cych z decy~i publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
zewn<;trznych i zawartych porozumien dotycz~cych
art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
zadan zleconych gminie i powiatowi.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6in. zm.)

zlecone gminie i powiatowi
z zakresu administracji
rz~dowej,
realizowane
na podstawie porozumienia
z organaml
administracj i
rz~dowej i samorz~dowej

art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z p6in. zm.)
§ 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.)

16. Dokonywanie okresowych I biez~cych analiz oraz § 53 ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta wlasne gminy i powiatu
Lodzi (zal~cznik do zarz'ldzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta
wnioskowanie w sprawach realizacji wydatkaw.
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.)
17. Weryfikacja planaw finansowych i ich zmian miejskich art. 249 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach
jednostek organizacyjnych, z wyl~czeniem miejskich publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
jednostek organizacyjnych podleglych Wydzialowi
§ 6 ust. 2 rozporz'ldzenia Ministra Finansaw z dnia 7 grudnia
Edukacji i Biuru Gospodarki Mieszkaniowej.
20 \0 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej
zakladaw
samorz~dowych
jednostek
budzetowych I
budzetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z p6in. zm.)
-----

wlasne gminy i powiatu,
zlecone gminie i powiatowi
z zakresu administracji
realizowane
rZ'ldowej,
na podstawie porozumienia
z organaml administracj i
E~dowej i samorz~dowej
12
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§ 7 rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 15 stycznia
2014 r. w sprawie szczeg61owego sposobu wykonywania
budzetu paJ1stwa (Oz. U. z 2016 r. poz. 69, z pMn. zm.)
§ 53 ust. I pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
18. Weryfikacja zestawien zbiorczych planow finansowych § 53 ust. I pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy i powiatu
I ich zmlan miejskich jednostek organizacyjnych Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta
podleglych Wydzialowi Edukacji.
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
19. Weryfikacja plan6w finansowych i ich zmian jednostek § 53 ust. I pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
pomocniczych miasta Lodzi.
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
projekt6w
akt6w
20. Opiniowanie
I
porozumien powoduj~cych skutki
dla budzetu miasta Lodzi.

prawnych § 53 ust. I pkt 8 Regulaminu organizacyjnego UrZydu Miasta wlasne gminy
finansowe Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

21. Monitorowanie realizacji planu dochod6w i wydatk6w ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach publicznych wlasne gminy i powiatu
budzetu miasta Lodzi.
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)

§ 53 ust. I pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
Biez~ca

22.

analiza I ocena wplywu wewnytrznych ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
I zewnytrznych czynnik6w na pOZlOm dochod6w (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
i wydatk6w budzetu.
§ 53 ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

23.

Sporz~dzanie

biez~cych

I

z wybranych obszar6w budzetu.

okresowych

analiz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
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§ 53 ust. I pkt 4 ReguIaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr I 964IVIII 2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.).
24. Ustalanie standard6w zwi<jZanych z planowaniem ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
wykonaniem budzetu oraz nadz6r nad ich (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.)
I
wdrozeniem.
§ 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.)
25. Opracowanie w budzecie dochod6w I wydatk6w
finansowanych z tych dochod6w w zakresie Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w
Alkoholowych
I
Miejskiego
Programu
Przeciwdzialania Narkomanii.

art. 237 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach wlasne gminy
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.)
art. I II ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. 0 wychowaniu
w trzezwosci I przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz. U.
z 20 I 6 r. poz. 487, z p6m. zm.)

26. Opracowanie w budzecie dochod6w I wydatk6w art. 237 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach wlasne gminy i powiatu
finansowanych z tych dochod6w w zakresie wplyw6w publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.)
uzyskiwanych na podstawie ustawy Prawo ochrony
art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 I r. - Prawo ochrony
srodowiska.
srodowiska (Oz. U. z 2018 r. poz. 799, z p6Zn. zm.)
27. Opracowanie w budzecie dochod6w I wydatk6w art. 237 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach wlasne gminy
finansowanych z tych dochod6w w zakresie wplyw6w publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.)
uzyskiwanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
art. 7d i 41 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyj ne i kartograficzne (Oz. U. z 20 I 7 r. poz. 2 \0 I,
z p6Zn. zm.)
28. Ustalanie udzial6w w dochodach Skarbu Panstwa art. 4 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
budzetulbudzetu
do projektu
uchwalonego
oraz jednostek samorz'ldu terytorialnego (Oz. U.
dokonywanie stosownych weryfikacji w przypadku poz. 1530)
zmian w trakcie roku budzetowego.

0

dochodach wlasne gminy i powiatu
z 2018 r.
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29. Ustalanie wysokosci srodk6w na rezerwy celowfl art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzfldzaniu wlasne gminy i powiatu
na zadania z zakresu zarZf\dzania kryzysowego kryzysowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1401, z pMn. zm.)
do projektu budZetui budtetu uchwalonego.
30. Przekazywanie podleglym jednostkom informacji art. 249 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach wlasne gminy i powiatu
o ostatecznych kwotach dochod6w i wydatk6w tych publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
zlecone gminie i powiatowi
jednostek oraz wysokosci dotacji i wplat do budtetu.
z zakresu administracji
rZfldowej,
realizowane
na podstawie porozumienia
z organaml administracji
rZfldowej i samorzfldowej
31. Przygotowywanie material6w na potrzeby komisji § 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyj nego UrZydu Miasta zlecone gminie i powiatowi
Rady Miejskiej w Lodzi w zakresie projektu budtetu.
Lodzi (zalflcznik do zarzfldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta z zakresu administracji
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.)
rZfldowej, realizowane na
podstawie
porozumlema
z organaml
administracji
rZfldowej i samorzfldowej
32. Werytikacja
material6w
przygotowywanych § 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta zlecone gminie i powiatowi
na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi pod Lodzi (zalflcznik do zarzfldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta z zakresu administracji
wzglydem wplywu na finanse miasta.
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
rZfldowej, realizowane na
podstawie
porozumienia
z organaml
administracji
rZfldowej i samorzfldowej
33. Obsluga planu dochod6w Wydzialu Budtetu, ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek wlasne gminy i powiatu
I
nieobjytych planami finansowymi innych jednostek, samorzfldu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530)
w tym: dotacje, subwencje, udzialy w podatkach CIT
i PIT, oplaty 1 podatki realizowane przez Urzydy ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
Skarbowe.
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.)
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34. Weryfikacja um6w przekazywanych do kontrasygnaty art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0
Skarbnika Miasta Lodzi.
gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z pMn. zm.)

samorz~dzie

wlasne gminy i powiatu

art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie
powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, z pMn. zm.)
35. Analiza I weryfikacja material6w planistycznych, ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci wlasne gminy
wniosk6w 0 zmtant; w budzecie/zmiant; budzetu i porz~dku w gminach (Oz. U. z 2018 r. poz. 1454,
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z pMn. zm.)
(dochody i wydatki).
36. Przygotowywanie I przekazywanie dokumentacj i § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia wlasne gminy
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami.
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporz~dzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
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III. Oddzial ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Dlugu
Lp.

Zadania

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

zarz~dzenie

I.

Wsp61praca z Oddzialem Planowania Budzetu przy
opracowywaniu zalozen do projektu budzetu miasta
Lodzi
w
wielkosci
zakresie wskainik6w I
wynikaj~cych z Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Lodzi.

2.

Planowanie wieloletnie dochod6w i wydatk6w oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
przychod6w I rozchod6w w ramach Wieloletniej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.)
Prognozy Finansowej miasta Lodzi.
§ 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 19641V1I12 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

3.

Przygotowanie
projektu
Wieloletniej
Finansowej miasta Lodzi oraz jej zmian.

Nr 6529IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowi¥uj~cych
w procesle przygotowania projektu uchwaly budzetowej
miasta Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lodzi

Prognozy ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
§ 53 ust. 1 pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964IVI1l2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

4.

5.

Sporz~dzanie
Informacji 0
ksztaltowaniu Sly
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, w tym
o przebiegu realizacji przedsiywziyc oraz 0 stopniu
zaawansowama realizacji program6w wieloletnich
za p61rocze i rok budzetowy.

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
(Dz. U. z 20 I 7 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
§ 53 ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.)

Sporz~dzanie

opracowan I analiz z wybranych § 53 ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy i powiatu
obszar6w w zakresie planowanych i zrealizowanych Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 19641V1I12 Prezydenta
dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
sporz~dzanie opinii, analiz finansowych dotycz~cych
projekt6w 0 znaczemu biznesowym, kluczowym
..
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dla miasta Lodzi.
6.

Sporzl/dzanie zbiorczego harmonogramu dochod6w ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
i wydatk6w budzetu miasta Lodzi oraz analiz z tego (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
zakresu, a takze biezl/cy monitoring dochod6w
i wydatk6w budzetu miasta Lodzi.

7.

Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
informacji (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
zbiorczych
danych
dotyczl/cych
z wykonania budzetu miasta Lodzi w zakresie zadan
zarzl/dzenie Nr 3928NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
realizowanych przez Oddzial.
sposobu udostypniania
30 czerwca 2016 r. w spraWle
informacji publicznej (z pMn. zm.)

8.

Wsp61praca z bankami I instytucjami rynku § 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy
finansowego udzielajl/cymi wsparcia finansowego, (zall/cznik do zarzl/dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta
kredytowych, Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
wtym:
administrowanie
um6w
pozyczkowych, emisji obligacji.

9.

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy
ratingowymi
Wsp61praca
z
firmami
przygotowywanie material6w dotyczl/cych sytuacji (zall/cznik do zarzl/dzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
ekonomiczno- finansowej miasta Lodzi.

10.

Wsp61praca z mnyml kom6rkami organizacyjnymi § 15 ust. 3 Regulaminu organizacyj nego UrZydu Miasta Lodzi wlasne gminy
Urzydu Miasta Lodzi w zakresie prognozowania (zall/cznik do zarzl/dzenia N r 1964NIII2 Prezydenta Miasta
limit6w zacil/ganych dlug6w oraz przestrzegania przez Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
miasto L6dz ustawowych wskaznik6w zadluzenia.

II.

Wsp61praca z kom6rkami organizacyjnymi Urzydu ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
Miasta Lodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
w zakresie pozyskiwania pozyczek i dotacji ze zrOdel
§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi
pozabudzetowych.
(zall/cznik do zarzl/dzenia Nr I 964NI/I 2 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 2 I marca 20 I 2 r., z p6zn. zm.)

12.

-

.

.

I

Przygotowywanie projekt6w zarzl/dzen Prezydenta art. 249 ust. 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wlasne gminy i powiatu
o finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077,
Miasta Lodzi w sprawie:
I) zmian budzetu I w budzecie oraz planach z pMn. zm.)
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finansowych;
2) ustalenia planu finansowego Urzydu Miasta Lodzi.
13.

Przygotowywanie projektow zarz'!dzeri Prezydenta art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zlecone gminie i powiatowi
Miasta Lodzi w sprawie ustalenia planu finansowego o finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z zakresu administracji
rZ,!dowej
zadari z zakresu administracji rZ,!dowej oraz innych zpozn. zm.)
zadari zleconych jednostce samorz'!du terytorialnego
odrybnymi ustawami.

14.

Przygotowywanie projektu uchwaly Rady Miejskiej ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
w Lodzi w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pOin. zm.)
oraz w sprawle zmlan budzetu 1 w budzecie
na podstawie zgloszonych wnioskow przez komorki
organizacyj ne Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskie
jednostki organizacyjne.

15.

Przygotowywanie wnioskow 0 zmiany budzetu lub § 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
zmiany w budzecie w zakresie przychodow, rozchodow Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NUI2 Prezydenta
oraz wydatkow realizowanych przez Oddzial, w tym Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pOin. zm.)
dotycz,!cych obslugi dlugu.

16.

Przygotowywanie material6w do projektu budzetu § 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta
w zakresie wydatk6w realizowanych przez Oddzial.
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pOin. zm.)

17.

Prowadzenie spraw zwi,!zanych z zam6wieniami
publicznymi, w tym:
publicznych
1) sporz,!dzanie
planu
zam6wieri
realizowanych przez Oddzial oraz jego aktualizacja;
2) uczestnictwo
w
przetargach
zwi'!2anych
z pozyskiwaniem kredyt6w na rynku krajowym,
gwarancji oraz w przetargach na obslugy bankow,!
miasta Lodzi i jego jednostek organizacyjnych oraz
inne specjalistyczne uslugi.

i

18.

I

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri wlasne gminy
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pOin. zm.)
Regulamin udzielania zam6wieri publicznych w Urzydzie
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia N r 6850NIII17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.)

Koordynacja obslugi bankowej pomiydzy miastem ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
L6dz i jego jednostkami organizacyjnymi a bankiem (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.)
_.

- -

_L..

__

-_.

-

--

-
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prowadz'!cym obslugy bankow,!.
19.

Sporz,!dzanie not odsetkowych do um6w pozyczek § 53 ust. I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta
udzielanych przez miasto L6dz.
Lodzi zdnia21 marca2012 r., zpMn. zm.)

20.

Prowadzenie rejestr6w:
I) pozyczek udzielonych przez miasto L6dz;
2) pozyczek zaci,!gniytych przez miasto L6dz;
3) kredyt6w zaci,!gniytych przez miasto L6dz;
4) obligacji wyemitowanych przez miasto L6dz.

§ 53 ust. I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy i powiatu
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.)

21.

Prowadzenie ewidencji pomoclllczeJ dotycz,!cej
rozrachunk6w z tytulu przychod6w 1 rozchod6w
zwi,!zanych z udzieleniem i splat'! kredyt6w, pozyczek
i obligacji.
Comiesi<;czne przygotowywanie harmonogramu splat
kredyt6w, pozyczek i obligacji oraz odsetek, a takze
monitoring ich splat.

§ 53 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy i powiatu
(zal,!cznik do zarz,!dzenia N r 1964IVIII2 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.)

22.

polityki

§ 53 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy i powiatu
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.)

zarz,!dzania ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)

23.

Opracowanie 1 aktualizacja
dlugiem miasta Lodzi.

24.

Poszukiwanie i inicjowanie rozwi,!zan prowadz,!cych ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
do optymalnego wykorzystania srodk6w finansowych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
miasta Lodzi, w tym finansowania dlugu miasta.

25.

Pozyskiwanie srodk6w z rynk6w tinansowych ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
krajowych 1 zagranicznych, w tym uczestniczenie (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.)
w procesie emisji obligacji oraz innych transakcjach
finansowych zwi¥anych z realizacj,! zadan biez'!cych
oraz inwestycyjnych.

26.

Analiza i koordynacja udzielanych przez miasto L6dz § 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta Lodzi wlasne gminy i powiatu
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964IVI/12 Prezydenta Miasta
gwarancji i poryczen.
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)

27.

Wsp61praca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi § 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy i powiatu
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I

I

w zakresie realizacji polityki finansowej miasta Lodzi, (zall)cznik do zarzl)dzenia Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta
wydawanie
opmll
nt.
ryzyk
wplywaj l)cych Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.)
na wskazniki zadluzenia.
28.

Monitorowanie poziomu wydatkow ponoszonych przez
komorki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi oraz
jednostki
zwiljzanych
miejskie
organlzacYJne
z realizacjl) zadan z zakresu administracji rZl)dowej
oraz innych zadan zleconych ustawami.

29.

Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacj i § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalljcznik nr I do rozporzljdzenia wlasne gminy
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
ZarZl)dzania Kontaktami z Mieszkancami.
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.)

zarzljdzenie Nr 5426NIlI17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy
2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury
monitorowania i okreSlania wielkosci wydatkow zwiljZanych
z realizacjl) zadail zleconych z zakresu administracji rZl)dowej
oraz innych zadan zleconych gminie odrybnymi ustawami,
przez komorki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi i miejskie
jednostki organizacyjne"

Instrukcja archiwalna (zalljcznik nr 6 do rozporzljdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)

IV. (uchylony)
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V. Samodzielne Stanowisko ds. Obslugi Sekretariatu

Lp.

Zadania

1.

Obsluga sekretariatow Wydzialu Budzetu i Skarbnika
Miasta Lodzi, w tym:
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji;
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz
przesylanie jej zgodnie z wlaSciwosci'l i dekretacj'l;
3) wykonywanie czynnosci zwi¥aRych z wysylaniem
korespondencji i przekazywanie informacji z tego
zakresu;
4) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej
Wydzialu;
spotkail
dyrektora
5) prowadzenie
terminarza
i zastypcow dyrektora Wydzialu oraz zapewnienie
ich obslugi;
6) udzielanie informacji interesantom, w tym
kierowanie
ich
do
wlasciwych
komorek
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi b'ldz innych
jednostek organizacyjnych.

2.

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

Instrukcja kancelaryjna (za1'lcznik nr I do rozporz'ldzenia wlasne gminy
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)
zarz'ldzenie Nr 5034NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania
z dokumentacj'l i wykonywania czynnosci kancelaryjnych
w Urzydzie Miasta Lodzi (z pMn. zm.)

Prowadzenie spraw dotycz'lcych czasu pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U.I wlasne gminy
z 2018 r. poz. 917, z pMn. zm.)
pracownikow Wydzialu, w tym:
I) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor nad
ksi'l:i:kami wyjsc sluzbowych
prywatnych rozporzljdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania
pracownikow;
2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz nieobecnosci w pracy oraz udzielania zwolnien od pracy
wykonywanie czynnosci zwi'lzanych z wyjazdami (Oz. U. z 2014 r. poz. 1632)
sluzbowymi;
3) prowadzenie spraw zwi'lzanych z urlopami, Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zalljcznik
zwolnieniami od pracy oraz prac'l w godzinach do zarzljdzenia Nr 1230NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
10 czerwca 2015 r., z pMn. zm.)
nadliczbowych.
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Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci
dla Urzydu Miasta Lodzi (zarzijdzenie Nr 6840NIIII7
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzdnia 2017 r.,
z pMn. zm.)
3.

Kierowanie pracownikow na badania lekarskie rozporzijdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia wlasne gminy
wstypne, okresowe 1 okulistyczne celowane oraz 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
prowadzenie ewidencji orzeczen lekarskich.
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celow przewidzianych w Kodeksie pracy (Oz. U. z 2016 r.
poz.2067)

4.

kontroli
(zarzijdzenie wlasne gminy
10
ust.
1 Regulaminu
Prowadzenie wydzialowej ksiijZki kontroli (dla kontroli §
wewnytrznych przeprowadzanych przez kontrolerow Nr 1094NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja
2015 r.)
Urzydu Miasta Lodzi).

5.

Sporzijdzanie sprawozdan z wykonania uchwal Rady
Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu i zmian
w budzecie i zaciijgniytych kredytow przez miasto
Lodi, a takZe innych, ktorych projektodawcij jest
Wydzial.

6.

Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalijcznik nr I do rozporzijdzenia wlasne gminy
Stanowiska do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
Zarzijdzania Kontaktami z Mieszkancami.
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)

§ 14 ust. I pkt 18 1 § 53 ust. I pkt 3 Regulaminu wlasne gminy
Urzydu
Miasta
Lodzi
(zalijcznik
organlzacYJ nego
do zarzijdzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
21 marca 2012 r., z poin. zm.)

I

Instrukcja archiwalna (zalijcznik nr 6 do rozporzijdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.)
VI. (uchylony)
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VII. Zespol ds. Organizacyjnych i Konsultacji Budzetowych
Lp.

Zadania

I.

Prowadzenie spraw budzetowych, w tym:
I) przygotowywanie
materialow
planistycznych,
projektow
planow
i
planow
finansowych
w zakresie wydatkow realizowanych przez Zespol;
2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie
i planach finansowych w zakresie wydatkow
realizowanych przez Zespol;
3) sPorzlldzanie
projektu
harmonogramu
i harmonogramu realizacji wydatkow oraz jego

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych Iwlasne gminy
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.)
ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
z 20lS r. poz. 395, z poin. zm.)

0

rachunkowosci (Oz. U.

uchwala Nr XCIII60S/1O Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
7 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej (z pOin. zm.)

zmlan;

4) SPorzlldzanie zapotrzebowan na srodki finansowe na
wydatki realizowane przez Zespol;
5) sPorzlldzanie sprawozdan, analiz oraz informacji
z wykonania budzetu w zakresie zadaiJ.
realizowanych przez Zespol.

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawle
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi
na okres wieloletni
coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawle
uchwalenia budzetu miasta Lodzi na dany rok
coroczne zarzlldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w spraWle
zalozen do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie
okreSlenia wzorow materialow planistycznych niezbydnych
do opracowania projektu budzetu miasta Lodzi
zarzlldzenie Nr 5294NIIII7 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
zarzlldzenie Nr 6529NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
IS lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi'lzujllcych
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w procesle przygotowania projektu uchwaly budzetowej
miasta Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lodzi
zarz[)dzenie Nr 52101VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
30 paidziemika 2013 r. w sprawie ustalenia procedury
sporz[)dzania projektu harmonogramu i harmonogramu
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych
kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich
jednostek organizacyjnych
§ 14 us!. 1 pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi (zal[)cznik do zarz[)dzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.)
2.

Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych
w postypowaniach 0 udzielanie zam6wieit publicznych
dotycz[)cych Wydzialu z wyl[)czeniem przetarg6w
dotycz[)cych
zadait
Oddzialu ds.
Planowania
Wieloletniego i Polityki Dlugu oraz Oddzialu
Ewidencji Ksiygowej Budzetu i Sprawozdawczosci.

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieit I wlasne gminy
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p6Zn. zm.)
Regulamin udzielania zam6wieit publicznych w Urzydzie
Miasta Lodzi (zal[)cznik do zarz[)dzenia Nr 6850IVIlI17
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.)

3.

Prowadzenie
Rejestru
udzielanych
zam6wieit § 5 ust. 1 Regulaminu udzielania zam6wieit publicznych, wlasne gminy
publicznych, do kt6rych ustawy Prawo zam6wieit kt6rych wartosc szacunkowa nie przekracza wyrazonej
publicznych nie stosuje siy.
w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia
Rejestru udzielanych zam6wieit publicznych, do kt6rych
ustawy Prawo zam6wieit publicznych nie stosuje siy (zal[)cznik
do zarz[)dzenia Nr 4679IVIlI16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
18 pazdziemika 2016 r., z p6zn. zm.)

4.

I Przygotowywanie
projekt6w
upowaZnieit § 7 i § 62 us!. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy
i pelnomocnictw dla pracownik6w Wydzialu oraz Lodzi (zal[)cznik do zarz[)dzenia Nr 1964IVIIl2 Prezydenta
prowadzenie i aktualizacja odpowiednich ewidencji Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.)
w tym zakresie.
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zarzlldzenie Nr 2868NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowaZnien
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pMn. zm.)
5.

I Przygotowywanie projekt6w upowaznien udzielanych I art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0 samorzlldzie I wlasne gminy
i
cofanych
przez
Skarbnika
Miasta
Lodzi gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z pMn. zm.)
przedstawicielom sluzb finansowych do kontrasygnaty
czynnosci prawnych mogllcych wywolac skutki art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzlldzie
finansowe dla budzetu miasta Lodzi oraz prowadzenie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, z p6zn. zm.)
i aktualizacja ewidencji tych upowaznien.

I

6.

Prowadzenie spraw zwi¥anych z przetwarzaniem rozPorzlldzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) wlasne gminy
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
i ochronll danych osobowych w Wydziale.
fizycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozPorzlldzenie
o ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I)
ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
(Oz. U. poz. 1000, z pMn. zm.)

0

ochronie danych osobowych

zarzlldzenie Nr 8618NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych wraz z poleceniem ich przetwarzania
zarzlldzenie Nr 8183NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony
danych osobowych w Urzc;dzie Miasta Lodzi (z p6in. zm.)
7.

I Przygotowywanie

I

korespondencji
dotyczllcej ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U.I wlasne gminy
pracownik6w Wydzialu w sprawach: osobowych, z 2018 r. poz. 917, z pMn. zm.)
podnoszenia wiedzy
kwalifikacji zawodowych,
badan I ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach
bezpieczenstwa
i
higieny
pracy,
samorzlldowych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1260, z pMn. zm.)
profilaktycznych, opis6w stanowisk itp.
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rozporz~dzenie

Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracownikow samorz~dowych
(Dz. U. poz. 936)
§ 4 rozporz~dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badaiJ.
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do ce\ow przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)
Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik
do zarz~dzenia N r 1230IVIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
10 czerwca 2015 r., z p6in. zm.)
wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi
do zarz~dzenia Nr 8524IVIIII8 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia I czerwca 2018 r., z p6in. zm.)
Regulamin

(zal~cznik

Regulamin
przeprowadzania
sluzby
przygotowawczej
w Urzydzie Miasta Lodzi, okreslaj~cy szczegolowy sposob
przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta
Lodzi i organizowania egzaminu koncz~cego ty sluzby
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 5703IVlIII7 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r., z pozn. zm.)
zarz~dzenie

Nr 6755IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru
kandydatow na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie
Miasta Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z p6in. zm.)
Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez
pracownikow UrZydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia
Nr 6545IVlIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca
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2017 L)
zarzildzenie Nr 8522NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
I czerwca 2018 L W sprawie wprowadzenia Modelu
kompetencyjnego i zasad wartosciowania stanowisk pracy
w Urzydzie Miasta Lodzi
8.

Prowadzenie spraw zwi~ych z zaopatrzeniem Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla wlasne gminy
Miasta
Lodzi
(zalilcznik
do
zarzl}dzenia
pracownikow w materialy biurowe
urzildzenia Urzydu
techniczne, meble, druki, pieczycie
piecziltki, Nr 6840NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia
identyfikatory itp.
2017 L, z poin. zm.)
Zasady
zamawiania,
ewidencjonowania,
uzywania,
przechowywania oraz likwidacji pieczt;ci i piec~tek
(zalilcznik do zarzildzenia Nr 8978NIII18 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 181ipca 2018 L)
zarzildzenie Nr 408/WI06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
2 lutego 2006 L W sprawie stosowania identyfikatorow
w Urzydzie Miasta Lodzi

9.

Prowadzenie spraw zwiilzanych z gospodarowaniem
mieniem znajdujl}cym sit; na wyposazeniu Wydzialu,
wtym:
I) prowadzenie
ewidencji
srodkow
trwalych
i srodkow trwalych 0 charakterze wyposazenia
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie ksiilg
inwentarzowych oraz ich aktualizacja;
2) prowadzenie rejestru kart uzytkownika;
3) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjt; srodkow
trwalych;
4) udzial w inwentaryzacji ijej rozliczaniu.

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla wlasne gminy
Urzydu
Miasta
Lodzi
(zalilcznik
do
zarzl}dzenia
Nr 6840NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzdnia
2017 L, z pMn. zm.)
Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
aktywow trwalych stanowil}cych wlasnosc Miasta Lodzi,
bydilcych w uzywaniu lub pod nadzorem komorek
organizacyjnych
Urzt;du
Miasta
Lodzi
(zalilcznik
do zarzildzenia Nr I 985NIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
23 wrzesnia 20 IS L)
zarzildzenie Nr 330lNIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
7 kwietnia 2016 L W sprawie powolania w Urzydzie Miasta
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Lodzi Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresujej dzialania
10.

Prowadzenie, we wspolpracy z wewnt;trznymi
komorkami
organizacyjnymi
Wydzialu,
spraw
dotycz,!cych skarg i wnioskow oraz petycji
kierowanych do Wydzialu, w tym prowadzenie
dokumentacji
oraz
sporz,!dzanie
okresowych
sprawozdan i inforrnacji z ich realizacji.

dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks wlasne gminy
postt;powania administracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1257,
z pMn. zm.)
ustawa z dnia II lipca 2014 r.
poz.870)

0

petycjach (Oz. U. z 2018 r.

rozporz,!dzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wnioskow (Oz. U. poz. 46)
zarz,!dzenie Nr 7877N1II18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania,
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosk6w i petycji
w Urzt;dzie Miasta Lodzi
11.

Sporz,!dzanie
szczegolowego
wykazu
zadan § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi wlasne gminy
realizowanych przez Wydzial oraz jego aktualizacja.
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NI112 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.)

12.

Udostt;pnianie wnioskodawcom informacji publicznej art. 10 ustawy z dnia 6 wrzdnia 200 I r. 0 dostt;pie I wlasne gminy
oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego do inforrnacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330,
wykorzystywania, bt;d,!cych w dyspozycji Wydzialu.
z pMn. zm.)
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Oz. U.
z 2018 r. poz. 1243, z p6Zn. zm.)
rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal,!cznik do uchwaly
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860,
z pMn. zm.)
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§ 5 ust. 2 Instrukcji w spraWle sposobu udostypniania
do
informacji
publicznej
(za1'lcznik
zarz'ldzenia
Nr 39281VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca
2016 r., z pMn. zm.)
§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawle sposobu udostypniania
informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 39291VIII16
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r.,
z pozn. zm.)
13.

Sporz'ldzanie wyci'lgow z jednolitego rzeczowego Instrukcja kancelaryjna (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia wlasne gminy
wykazu akt dla potrzeb Wydzialu i ich aktualizacja.
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.)

14.

Przygotowywanie analiz dotycz'lcych prawnych
mozliwosci
pozyskiwania
finansowania
zrodel
pozabudzetowego oraz monitorowanie zmian prawnych
oraz ocena ich wplywu na sytuacjy finansow'l miasta
Lodzi.
Udzial w pozyskiwaniu zrodel pozabudzetowych
wtym:
1) udzial w negocjacjach dotycz'lcych kontraktow
finansowych dla zapewnienia optymalizacji zrodel
finansowania;
me
2) wypracowanie
formy
finansowania
obciljZaj'lcego bilansu miasta Lodzi.
Sporz'ldzanie analiz realizacji pozyskiwania zrode!
finansowania pozabudzetowego, w tym w zakresie
partnerstwa publiczno-prywatnego.

15.

16.

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

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

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 0 partnerstwie publiczno- wlasne gminy
prywatnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1834)
ustawa z dnia 21 pazdziernika 2016 r. 0 umowie koncesji
na roboty budowlane lub uslugi (Oz. U. poz. 1920,
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z poin. zm.)
17.

Przedstawianie
na wniosek innych komorek
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi ~ opinii co do
ryzyk oraz racjonalnosci finansowej planowanych
transakcji opartych 0 zaangaZowanie partnerow
prywatnych w realizacjy inwestycji, a takZe stosowanie
innych pozabudzetowych form finansowania.
~

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6:i:n. zm.)
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 0 partnerstwie publicznoprywatnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1834)
ustawa z dnia 21 paidziernika 2016 r. 0 umowie koncesji
na roboty budowlane lub uslugi (Oz. U. poz. 1920,
z poin. zm.)
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo zamowien
publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p6:i:n. zm.)

18.

19.

Wspolpraca
przy
opracowywamu
Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Lodzi w zakresie
mozliwosci sfinansowania jej przedsiywziyc ze irodel
pozabudzetowych.
Prowadzenie rejestru zawiadomien 0 ujawnionych
okolicznosciach
wskazujilcych
na
naruszeme
dyscypliny finansow publicznych.

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy i powiatu
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6:i:n. zm.)

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci wlasne gminy i powiatu
za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Oz. U.
z 2018 r. poz. 1458, z poin. zm.)
zarzildzenie Nr 50011VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
26 wrzdnia 2013 r. w sprawle wprowadzenia Instrukcji
okrdlajilcej sposob przygotowania I obieg informacji
zwif\Zanych z ujawnionymi okolicznosciami, wskazujilcymi na
naruszenie dyscypliny finansow publicznych w komorkach
organizacyj nych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich
jednostkach organizacyjnych

20.

Nadzor nad proceduril zwiilzanil z przygotowaniem ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za wlasne gminy i powiatu
. .
.
I obiegiem informacji zwiilzanych z uJawmonyml naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Oz. U. z 2018 r.
okolicznosciami,
wskazujilcymi
na
naruszeme poz. 1458, z poin. zm.)
dyscypliny finansow publicznych w komorkach
31

organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich zarz~dzenie Nr 500lNIII3 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
jednostkach organizacyjnych.
26 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
okreslaj~cej
sposob przygotowania i obieg informacji
zwi¥anych z ujawnionymi okolicznosciami, wskazuj~cymi na
naruszenie dyscypliny finansow publicznych w komorkach
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich
jednostkach organizacyjnych
21.

22.

23.

sytuacji
finansowej
podmiotow I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu
zaleznych, ktorych dlugi obci~zaj~ posrednio lub (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.)
bezposrednio bilans miasta Lodzi i sygnalizacja
zagrozen do Oddzialu ds. Planowania Wieloletniego
i Polityki Dlugu.

I Monitorowanie

Prowadzenie konsultacji spolecznych projektu budzetu
miasta Lodzi na dany rok oraz przygotowanie ich pod
wzglydem
formalno-organizacyjnym
(m.in.
przygotowanie projektu zarz~dzenia Prezydenta Miasta
Lodzi, projektu stanowiska Prezydenta Miasta Lodzi,
obsluga
spotkania
Prezydenta
Miasta
Lodzi
z mieszkancami).

art. 5a ust. I, art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca wlasne gminy
1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994,
z pOin. zm.)
§ 7 ust. I pkt I, § 9 i § 13 ust. 7 Regulaminu Konsultacji
Spolecznych, (zal~cznik do uchwaly Nr XXXVIIl/695/12
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013 r. poz. 3478)

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporz~dzenia wlasne gminy
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami.
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.)
Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do Rozporz~dzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.)
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Zal~cznik

do Szczeg61owego wykazu zadan
realizowanych przez Wydzial Budzetu
w Departamencie Finans6w Publicznych

Miasta Lodzi

Urz~du

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
WYDZIALU BUDZETU
W DEPARTAMENCIE FINANS6w PUBLlCZNYCH URZF;DU MIASTA LODZI

Dyrektor

Zast~pca

Dyrektora

Oddzial
Planowania Rudzetu
Oddzial Ewidencji
Ksi~gowej Rudzetu
i Sprawozdawczosci
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

Oddzial ds.
Planowania Wieloletniego
i Polityki Dlugu

Zesp61 ds.
Organizacyjnych
i Konsultacji Rudzetowych

Samodzielne
Stanowisko ds.
Obslugi Sekretariatu

I

Zast~pca

Dyrektora

,,

r--------------------~,

,,
,,
,,,
,,
,
--------------------~,
,,
,,
,,,
,,
,
--------------------~

--------------------,,
,,,
,

~--------------------------------------------------------------------

monitorowanie i koordynacja proces6w zwi~zanych z wdrazaniem system6w
Zarz,!dzania Finansami Miasta

I

