
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 60/12/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w  sprawie  ustalenia  zasad  realizacji  powierzonego  Lubelskiemu
Przedsiębiorstwu  Gospodarki  Komunalnej  Spółce  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  zadania  własnego  Gminy  Lublin  w  zakresie  utrzymania
i eksploatacji szaletów publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy
z dnia  20  grudnia  1996 r.  o  gospodarce komunalnej  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  827)
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 20 października 2017 r.
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  związku  z  powierzonym  Lubelskiemu  Przedsiębiorstwu  Gospodarki
Komunalnej  Spółce  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  uchwałą  nr  734/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. zadaniem o charakterze użyteczności
publicznej z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lublin poprzez
zapewnienie utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych ustalam: 

1) zakres  czynności  powierzonego  zadania  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do
zarządzenia;

2) zasady dopłat do realizacji powierzonego zadania zgodnie z załącznikiem nr 2
do zarządzenia;

3) zasady  prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej powierzonego zadania
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Do  realizacji  powierzonego  zadania  Lubelskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Komunalnej  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością prowadzić  będzie
wyodrębnioną ewidencję księgową. 
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§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierzam Zarządowi  Lubelskiego  Przedsiębiorstwa
Gospodarki  Komunalnej  Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Dyrektorowi
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dyrektorowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Inwestycji i Rozwoju.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Lublin

                (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1) Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2) Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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