
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 2/12/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 1 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 28/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia  6 kwietnia
2017  r.  w  sprawie  powołania  stałego  Zespołu  Negocjacyjnego  do  ustalania
stawek  czynszu  za  dzierżawę  i  najem  nieruchomości  Gminy  Lublin  oraz
za dzierżawę  lub  najem  nieruchomości  stanowiących  własność  podmiotów
zewnętrznych  dzierżawionych  lub  najmowanych  przez  Gminę  Lublin
z przeznaczeniem  na  siedziby  przedszkoli  publicznych  i  innych
nieposiadających osobowości prawnej oświatowych jednostek organizacyjnych
Gminy Lublin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1875),  §  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 zarządzeniu nr 28/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie  powołania stałego Zespołu Negocjacyjnego  do ustalania stawek czynszu
za  dzierżawę  i  najem  nieruchomości  Gminy  Lublin  oraz  za  dzierżawę  lub  najem
nieruchomości  stanowiących własność podmiotów zewnętrznych dzierżawionych lub
najmowanych  przez  Gminę  Lublin  z  przeznaczeniem  na  siedziby  przedszkoli
publicznych  i  innych  nieposiadających  osobowości  prawnej  oświatowych  jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin w  § 1 w ust. 1 w pkt 3 w lit.  l  kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się lit. m – n w brzmieniu:

„m) Karolina  Milaniuk  –  podinspektor  w  Wydziale  Gospodarowania  Mieniem
               Urzędu Miasta Lublin,

 n) Ewa Stelmasiewicz  –  podinspektor  w Wydziale  Gospodarowania  Mieniem
              Urzędu Miasta Lublin.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

                (-) Krzysztof Żuk

  Rozdzielnik:

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