
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 14/12/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. rodziny

Na  podstawie  Na  podstawie  art.  33  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 20 października 2017 r. z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję  Panią  Jadwigę  Mach  na  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin
ds. rodziny, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin;

2) promowanie i wspieranie rodzin w działaniach dotyczących integracji zawodowej
i  społecznej  oraz  współpracy z  instytucjami,  zakładami  pracy i  organizacjami
pozarządowymi w celu poprawy sytuacji zawodowej rodzin;

3) współpraca z  Radami  i  Zarządami  Dzielnic  w zakresie  wdrażania  działań  na
rzecz szeroko rozumianej polityki prorodzinnej;

4) współdziałanie  z  Kościołami,  związkami  wyznaniowymi  i  organizacjami
kościelnymi w zakresie wspierania i promowania wartości rodzinnych;

5) wypracowanie modelu współpracy z rodzinami celem podnoszenia kompetencji
rodzicielskich i wychowawczych;

6) analiza  potrzeb  i  możliwości  działań  samorządu  Miasta  Lublin  na  rzecz
wspierania rodzin;

7) reprezentowanie  Prezydenta  Miasta  Lublin  podczas  spotkań  i  uroczystości
poświęconych działaniom prorodzinnym.

§ 3

Pełnomocnik  w  realizacji  swoich  zadań  podlega  bezpośrednio  Prezydentowi
Miasta Lublin.
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§ 4

Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezydenta.

§ 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.
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