
Zarządzenie nr 43/3/2016

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. startupów

Na podstawie  art.  33  ust.  1   ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1515  z  późn.  zm.)  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. z późn. zm.)
 zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję  Pana  Marcina  Kęćko  na  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin
do spraw startupów, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

 Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) promowanie  i  działanie  na  rzecz  tworzenia  ekosystemu  wsparcia 

przedsiębiorczości na terenie miasta Lublin;
2) wypracowanie  planu  wspierania  przedsiębiorczości  i  rozwoju  gospodarczego 

miasta Lublin;
3) współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami wspierającymi 

rozwój przedsiębiorczości miasta Lublin;
4) wspieranie innowacyjnych firm na wczesnym etapie ich rozwoju tzw. startupów,

w szczególności poprzez;
a) konsultacje  z  organizacjami  pozarządowymi  wspierającymi  rozwój 

przedsiębiorczości i reprezentującymi społeczności startupowe,
b) organizowanie bezpłatnej przestrzeni dla spotkań środowiska startupowego,
c) promowanie nowoczesnych technologii, innowacyjności i sukcesów lokalnych 

startupów,
d) promocję lokalnych wydarzeń startupowych,
e) tworzenie czynników motywujących oraz preferencji dla osób zamierzających 

rozpocząć innowacyjną działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin,
f) promocję miasta Lublin jako miejsca przyjaznego startupom;

5) udział w krajowych programach i międzynarodowych inicjatywach wspierających 
przedsiębiorczość.
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§ 3
Pełnomocnik  w  realizacji  swoich  zadań  podlega  bezpośrednio  Prezydentowi 

Miasta Lublin.

§ 4
Obsługę  kancelaryjną  Pełnomocnika  zapewnia  Wydział  Strategii  i  Obsługi 

Inwestorów.

§ 5
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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