
Zarządzenie nr 16/4/2016

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pana  Piotra  Burka  -  Zastępcy  Dyrektora  Wydziału
Oświaty i Wychowania ds. ekonomicznych

Na  podstawie  art.  30  ust.  1,  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 32 ust. 1, art. 35
ust.  2  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  2015  r.,  poz.  1445  z  późn.  zm.),
art.  53  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 i § 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  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Pana  Piotra  Burka  –  Zastępcę  Dyrektora  Wydziału  Oświaty 
i Wychowania ds. ekonomicznych do:

1) przedkładania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty wniosków o udzielenie dotacji 
celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 
lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

2) przedkładania  Lubelskiemu  Kuratorowi  Oświaty  rocznych  i  półrocznych 
rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych, 
gimnazjów i  szkół  artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 
szkoły podstawowej  lub  gimnazjum w podręczniki,  materiały edukacyjne  lub 
materiały ćwiczeniowe.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Oświaty i Wychowania ds. ekonomicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

   (-) Krzysztof Żuk

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