
Zarządzenie nr 27/11/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia  20 listopada 2014 r.

w  sprawie  udzielenia  upoważnienia  Pani  Edycie  Mazurek  dyrektorowi
Przedszkola  nr  84,  Lublin  ul.  Zygmunta  Augusta  17  do  podpisania  w  moim
imieniu  porozumienia  z  Zarządem Nieruchomości  Komunalnych w  Lublinie  w
sprawie określenia zasad rozliczania kosztów dostawy wody i  odprowadzania
ścieków,  energii  cieplnej  dla  celów  c.o.  i  c.w.u.,  konserwacji  instalacji   c.o.  i
c.w.u. oraz węzła cieplnego, a także kosztów pogotowia technicznego dla lokalu
przedszkolnego usytuowanego przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Lublinie

Na podstawie  art. 31 i art. 33 ust. 5 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz
art. 98, art. 99 § 2 ustawy z dnia 18 maja 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z  2014, poz.
121)  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 z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

Udzielam  Pani  Edycie  Mazurek  dyrektorowi  Przedszkola  nr  84,  Lublin  ul. 
Zygmunta Augusta 17  upoważnienia do podpisania  w moim imieniu porozumienia 
z Zarządem  Nieruchomości  Komunalnych  w  Lublinie  w  sprawie  określenia  zasad 
rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, energii cieplnej dla celów 
c.o. i c.w.u., konserwacji instalacji  c.o. i c.w.u. oraz węzła cieplnego, a także kosztów 
pogotowia technicznego dla lokalu przedszkolnego usytuowanego przy ul. Zygmunta 
Augusta 13 w Lublinie.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas pełnienia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 
84, Lublin ul. Zygmunta Augusta 17.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty 

i Wychowania.
§ 4

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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