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Lublin, 29.01.2019 r.

Pan
Tomasz Pitucha
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.14.2019

Szanowny Panie Radny,
Odpowiadając na interpelację Pana Radnego w sprawie udzielenia informacji
dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin informuję, co następuje:
Na dzień przygotowania informacji stanowiska dyrektorów departamentów pozostają
nieobsadzone.
Na stanowiskach dyrektorów i zastępców dyrektorów w wydziałach i biurach Urzędu
Miasta Lublin zaszły następujące zmiany:
- Beata Krzyżanowska - od dnia 1.01.2019 r. zastępca dyrektora w Kancelarii Prezydenta
w Departamencie Prezydenta - do 31.12.2018 r. zatrudniona na stanowisku SSP Rzecznik
Prasowy Prezydenta w Departamencie Prezydenta – art. 20 ustawy z dnia 21 listopada
2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz 1260 z późn. zm.) - awans
wewnętrzny;
- Łukasz Goś - od dnia 1.01.2019 r. dyrektor Biura Obsługi Inwestorów w Departamencie
Inwestycji i Rozwoju - do 31.12.2018 r. zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora
w Wydziale Strategii i Rozwoju w Departamencie Prezydenta – art. 20 ustawy o pracownikach
samorządowych - awans wewnętrzny;
- Zdzisław Strycharz - od dnia 1.01.2019 r. zastępca dyrektora w Biurze Rewitalizacji
w Departamencie Inwestycji i Rozwoju - do 31.12.2018 r. zatrudniony na stanowisku dyrektora
w Biurze ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów w Departamencie Inwestycji
i Rozwoju (Biuro to na skutek reorganizacji struktury organizacyjnej Urzędu uległo likwidacji) na mocy porozumienia stron;
- Roman Jaborkhel - od 15.01.2019 r. zastępca dyrektora w Biurze – Centrum
Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta - do 14.01.2019 r. zatrudniony na
stanowisku kierownika referatu w Biurze – Centrum Współpracy Międzynarodowej
w Departamencie Prezydenta – art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych - awans
wewnętrzny.
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Na dzień przygotowania informacji w Urzędzie Miasta Lublin 146 pracowników
osiągnęło wiek emerytalny, w tym 27 pracowników na stanowiskach kierowniczych,
106 pracowników na stanowiskach urzędniczych, 13 pracowników na stanowiskach
pomocniczych i obsługi. Spośród wymienionych pracowników 33 osoby pobiera świadczenie
emerytalne (3 pracowników na stanowiskach kierowniczych, 27 pracowników na stanowiskach
urzędniczych, 3 pracowników na na stanowiskach pomocniczych i obsługi) w tym 13 osób
pobiera emeryturę z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji lub Wojskowego Biura Emerytalnego.
Informacje w zakresie spółek i jednostek organizacyjnych miasta, ze względu na
szeroki zakres niezbędnych do przeanalizowania danych, zostaną przekazane w późniejszym
terminie, niezwłocznie po ich zgromadzeniu.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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