
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 95/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pana  Andrzeja  Wojewódzkiego  –  Sekretarza  Miasta
Lublin  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Gminy  Lublin  w  zakresie
uzyskiwania  certyfikatów  kwalifikowanych  związanych  z  podpisem
elektronicznym

Na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz § 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  Andrzeja  Wojewódzkiego  –  Sekretarza  Miasta  Lublin  do 
składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Gminy  Lublin  w  zakresie  uzyskiwania 
certyfikatów kwalifikowanych związanych z podpisem elektronicznym dla pracowników 
Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  kierowników  i  pracowników  jednostek  organizacyjnych 
wymienionych  w §  4  pkt  6  uchwały Nr  595/XXIII/2016  Rady Miasta  Lublin  z  dnia
17  listopada  2016  r.  w  sprawie  wspólnej  obsługi  organizacyjno-administracyjnej 
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 2

    Niniejsze  upoważnienie uprawnia  do  udzielenia  dalszych  pełnomocnictw  dla 
pracowników  Urzędu  Miasta  Lublin,  kierowników  oraz  pracowników  jednostek 
organizacyjnych  Miasta  Lublin,  o  których  mowa  w §  1,  w  zakresie  podpisywania 
indywidualnych  umów  na  świadczenie  usług  certyfikacyjnych,  w  tym  na  wydanie 
certyfikatu kwalifikowanego.

§ 3

Upoważnienia udzielam na czas pełnienia funkcji Sekretarza Miasta Lublin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

w z. Prezydenta Miasta Lublin

(-) Artur Szymczyk
        Zastępca Prezydenta

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