
Zarządzenie nr 20/11/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 17 listopada 2014 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pana  Mirosława  Jarosińskiego  -  Zastępcy Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania 

Na podstawie  art. 33 ust. 3,  art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 268a ustawy z dnia
15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.  267
z późn. zm.), art. 80 ust. 2a i 2d, art. 90 ust. 2c  i 2e  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 22 ust. 1 i ust. 4
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 z późn. zm. oraz art. 96
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodes cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) zarządzam, 
co następuje:

§ 1

Upoważniam  Pana  Mirosława  Jarosińskiego  –  Zastępcę  Dyrektora  Wydziału 
Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin do:

1) wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz podpisywania w moim 
imieniu upomnień i pism w toku postępowania administracyjnego w sprawach 
zwrotu  dotacji  wykorzystanych  niezgodnie  z  przeznaczeniem lub  pobranych 
nienależnie  lub  w  nadmiernej  wysokości  przez   przedszkola,  inne  formy 
wychowania przedszkolnego, szkoły i  placówki w Lublinie prowadzone przez 
osoby prawne i fizyczne  inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

2) wystawiania  dowodów  księgowych  dotyczących  zwrotu  kosztów  dotacji  na 
dzieci  zamieszkałe  na terenie  innych gmin,  a  uczęszczające do przedszkoli 
w Lublinie  prowadzonych  przez  osoby  prawne  i  fizyczne  inne  niż  jednostki 
samorządu terytorialnego;

3) realizacji  dowodów księgowych  dotyczących  przekazywania  kosztów  dotacji
poniesionych  przez  inne  gminy  na  rzecz  dzieci  zamieszkałych  w  Lublinie
uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin przez 
osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas pełnienia funkcji  Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Oświaty i Wychowania. 
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§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                            Prezydent Miasta Lublin

                                                                 (-) Krzysztof Żuk

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