
Zarządzenie nr 40/9/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 września 2015 r.

w  sprawie  powołania  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds.  systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust.
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2013 r. poz.
595  z  późn.  zm.)  w  związku  z  art.  8  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  sierpnia  2015  r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) oraz
§ 10 ust. 4 pkt 1 w związku z § 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 (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję  Pana  Jakuba  Kosowskiego  na  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta 
Lublin  do  spraw  systemu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  zwanego  dalej 
„Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) opracowanie, wdrożenie i koordynowanie funkcjonowania systemu nieodpłatnej 

pomocy prawnej;
2) uczestnictwo  w  pracach  i  spotkaniach  dotyczących  systemu  nieodpłatnej 

pomocy prawnej w zakresie realizowanych przez miasto Lublin zadań;
3) przygotowywanie  projektów  uchwał  Rady  Miasta  Lublin  oraz  zarządzeń 

Prezydenta  Miasta  Lublin  dotyczących  wdrożenia  i  funkcjonowania  systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej;

4) przygotowywanie  projektów  porozumień  i  umów  dotyczących  wdrożenia 
i funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej;

5) przygotowywanie  ocen,  analiz  i  opinii  dla  Prezydenta  Miasta  Lublin 
dotyczących systemu nieodpłatnej pomocy prawnej;

6) współpraca  z  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz 
jednostkami  organizacyjnymi  miasta  Lublin  w  zakresie  wdrożenia 
i funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 3

Upoważniam Pana Jakuba Kosowskiego do podpisywania pism i  dokumentów 
w zakresie związanym z realizacją zadań, o których mowa w § 2.

Numer dokumentu Mdok: 533790/09/2015 Strona 1 z 2



§ 4

Pełnomocnik  w  realizacji  swoich  zadań  podlega  bezpośrednio  Prezydentowi 
Miasta Lublin.

§ 5

Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezydenta.

§ 6

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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