
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 35/10/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie powołania  Pełnomocnika Prezydenta  Miasta Lublin  ds.  utworzenia
jednostki  budżetowej  pod  nazwą  „Lubelskie  Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty w Lublinie”

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 1, art. 34 ust. 1 w związku z 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), § 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 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Z  dniem  16  października  2017  r.  powołuję  Panią  Barbarę  Czołowską  na
Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds.  utworzenia  jednostki  budżetowej  pod
nazwą  „Lubelskie  Centrum  Ekonomiczno-Administracyjne  Oświaty  w  Lublinie”,
zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do  zadań  Pełnomocnika  należy  dokonanie  czynności  formalno-prawnych
niezbędnych  dla  utworzenia  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  „Lubelskie  Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty w Lublinie”, a w szczególności:

1) opracowanie struktury organizacyjnej;

2) określenie poziomu zatrudnienia;

3) sporządzenie planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.

§ 3

1. Pełnomocnik w realizacji swoich zadań podlega Prezydentowi Miasta Lublin.

2. Pełnomocnik zobowiązany jest do przygotowywania i  podpisywania dokumentów
i projektów aktów prawnych wynikających z realizacji zadań, o których mowa w § 2.

3. Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  określonych  w  §  2  Pełnomocnik  przedłoży
Prezydentowi Miasta Lublin niezwłocznie po zakończeniu zadań.

Nr dokumentu Mdok: 120020/10/2017 strona 1 z 2



Prezydent Miasta Lublin

§ 4

1. Upoważniam  Panią  Barbarę  Czołowską  do  podpisywania  pism  i  dokumentów
w zakresie zadań, o których mowa w § 2.

2. Upoważnienia  udzielam  na  czas  pełnienia  funkcji  Pełnomocnika,  do  czasu
zatrudnienia  Dyrektora  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  „Lubelskie  Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty w Lublinie”.

§ 5

Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia referat ds. finansowo-księgowych
przedszkoli i poradni w Wydziale Oświaty i Wychowania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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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