
Zarządzenie nr 70/12/2012

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola nr 36, Lublin ul.
K. Wallenroda 4 do zastępowania nieobecnego dyrektora ww. przedszkola

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  w związku
z  §  25  ust.  1  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011
r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  ze  zm. 
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Panią Magdalenę Mostieńczuk - nauczyciela Przedszkola nr 36, Lu-
blin ul. K. Wallenroda 4 do zastępowania dyrektora ww. przedszkola  na czas nieobec-
ności spowodowanej:

1) zwolnieniem lekarskim;
2) urlopem wypoczynkowym;
3) urlopem zdrowotnym;
4) urlopem okolicznościowym;
5) urlopem macierzyńskim;
6) urlopem wychowawczym;
7) urlopem bezpłatnym;
8) oddelegowaniem na szkolenia i konferencje.

§ 2

Upoważniam Panią Magdalenę Mostieńczuk jako nauczyciela wyznaczonego do 
zastępowania nieobecnego dyrektora Przedszkola nr 36, Lublin ul. K. Wallenroda 4 do 
jednoosobowego kierowania ww. przedszkolem, w tym do jednoosobowego działania 
w zakresie związanym z zarządem powierzonym mieniem oddanym w trwały zarząd na 
mocy  decyzji  Zarządu  Miasta  Lublin  z  dnia  30  czerwca  1998  r.,  znak: 
GRG.V.7224/P/51/98. 

§ 3

Pełnomocnictwo upoważnia do wykonywania czynności zwykłego zarządu okre-
ślonych statutem przedszkola oraz obowiązującymi przepisami prawa.
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§ 4

Pełnomocnictwo ustanawia się na czas zastępstwa za nieobecnego dyrektora 
Przedszkola nr 36 Lublin ul. K. Wallenroda 4, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§ 5

Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  sprawuje  Dyrektor  Wydziału  Oświaty  
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
2. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
3. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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