
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 18/12/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Pani  Ewie  Głowackiej  –  wykonującej
obowiązki  Dyrektora  Domu  Dziecka  im.  Janusza  Korczaka  w  Lublinie  do
jednoosobowego kierowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu Gminy
Lublin – miasta na prawach powiatu

Na podstawie  art.  47  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U.  z 2017 r.  poz.1875),  art.  92 ust.  1  pkt  2  i  ust.  2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 96
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn.
zm.), § 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 20 października 2017 r., z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Udzielam  Pani  Ewie  Głowackiej  –  wykonującej  obowiązki  Dyrektora  Domu 
Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie pełnomocnictwa do:

1) jednoosobowego  kierowania  Domem,  w  tym  do  jednoosobowego  działania
w zakresie zarządzania powierzonym mieniem Domu;

2) składnia oświadczeń woli w imieniu Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu
w sprawach związanych z wykonywaniem zadań Domu, określonych statutem, 
regulaminem organizacyjnym i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Upoważnienia  udzielam  na  czas  wykonywania  obowiązków  Dyrektora  Domu 
Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie przez Panią Ewę Głowacką.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          Prezydent Miasta Lublin

        (-) Krzysztof Żuk
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Prezydent Miasta Lublin

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