
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 80/7/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie  nr 61/5/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 maja
2021  r.  w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Miejskiego  Urzędu
Pracy w Lublinie 

Na podstawie  art.  36  ust.  1  w związku z art.  92  ust.  1  pkt  2  ustawy z dnia
5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  920  oraz
z  2021  r.  poz  1038),  §  8  ust.  5  Statutu  Miejskiego  Urzędu  Pracy  w  Lublinie
stanowiącego załącznik do uchwały nr  767/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z  dnia
18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
oraz  §  22 ust. 1  Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego
załącznik  do  zarządzenia  nr 32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Lublin  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  10  listopada  2020  r.
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Miejskiego  Urzędu  Pracy  w  Lublinie
stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr  61/5/2021 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia  25 maja 2021 r. w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego
Urzędu Pracy w Lublinie, zmienionym zarządzeniem nr 83/6/2021 Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 25 czerwca 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 15 w pkt  2  w lit.  c  średnik zastępuje się  przecinkiem i  dodaje się  lit.  d
w brzmieniu;

„d) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Orzecznictwa                   - IE IV;”;

2) w § 20:

a) w ust.  1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i  dodaje się pkt  21-24
w brzmieniu:

„21) żądanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy;
22) bieżąca kontrola terminowości zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
      i kierowanie spraw do postępowania egzekucyjnego;
23) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych;
24) weryfikowanie  prawa  bezrobotnych  do  statusu  i  świadczeń  w  wyniku
      wystąpienia nowych okoliczności.”,
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b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zadania  określone  w  ust.  1  w  pkt  21-24  realizuje  Wieloosobowe
     Stanowisko Pracy ds. Orzecznictwa.”;

3) w § 22 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 20, 

b) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) obsługa wniosków o umorzenie lub udzielenie ulg w spłacie należności
na  podstawie  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych
rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
i  zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych;”,

c) uchyla się pkt 24-25.

§ 2

  Schemat  graficzny  wewnętrznej  struktury  Miejskiego  Urzędu  Pracy
w  Lublinie,  stanowiący  załącznik  nr  2  do  zarządzenia,  o  którym  mowa  w  §  1,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

Prezydent Miasta Lublin

    (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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