
Zarządzenie nr  90/3/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2015 r.

zmieniające  zarządzenie  12/8/2012 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  2  sierpnia
2012 r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Spraw
Społecznych

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz  § 17 ust. 2 oraz  § 22 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

W Regulaminie Organizacyjnym Departamentu Spraw Społecznych stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 12/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 2012
r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Spraw Społecznych 
zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr 56/4/2013 z dnia 25 kwietnia 
2013 r., oraz nr 59/8/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w  § 14 wprowadzam następujące 
zmiany:

1) w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
    „5) realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;”,
b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
    „6) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej z budżetu 
          gminy  dla  podmiotów  niepublicznych  prowadzących  żłobek  lub  klub 
          dziecięcy na terenie Miasta Lublin.”;

2) w ust. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) koordynowania  działań  referatu  dotyczących  polityki  rodzinnej 
         i społecznej,  w  tym  związanych  z  realizacją  ustawy  o  Karcie  Dużej 
         Rodziny oraz Programu „Rodzina Trzy Plus;”,
b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
    „6)  koordynowania  spraw  związanych  z  udzielaniem  dotacji  celowej 
            z budżetu gminy dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek 
            lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin.”;

3) w  ust.  3  w  pkt  7  kropkę  zastępuje  się  średnikiem  oraz  dodaje  się  pkt  8  
w brzmieniu:
„8) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji  celowej  z budżetu 
      gminy  dla  podmiotów  niepublicznych  prowadzących  żłobek  lub  klub 
      dziecięcy na terenie Miasta Lublin, obejmujących:

a)  analizę  i  weryfikację  rocznych  sprawozdań  finansowych 
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     z wykorzystania dotacji,
b) przeprowadzanie kontroli w podmiotach niepublicznych prowadzących 
     żłobki lub kluby dziecięce.”;

4) w ust.  4  w  pkt  9  kropkę  zastępuje  się  średnikiem  oraz  dodaje  się  pkt  10 
w brzmieniu:

    „10) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji  celowej z budżetu 
            gminy  dla  podmiotów  niepublicznych  prowadzących  żłobek  lub  klub 
            dziecięcy na terenie Miasta Lublin, obejmujących:

a) przygotowywanie umów o udzielenie dotacji celowej,
b) przygotowywanie dyspozycji przekazania środków finansowych.”;

5) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy 
          o Karcie Dużej Rodziny.”.

§ 2

Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierzam  Zastępcy 
Prezydenta ds. Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk
                                                                    

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