
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 35/2/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie  ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. realizacji
programu  obchodów  700.  rocznicy  nadania  Lublinowi  prawa  miejskiego
magdeburskiego,  przypadającej w 2017 r.

Na podstawie  art.  33  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 10 ust. 4 pkt 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

Ustanawiam  Pana  Michała  Karapudę  Pełnomocnikiem
Prezydenta  Miasta  Lublin do  spraw  realizacji  programu  obchodów  700.  rocznicy 
nadania  Lublinowi  prawa  miejskiego  magdeburskiego,  przypadającej  w  2017  r., 
zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) koordynacja  realizacji  programu  obchodów  700.  rocznicy  nadania  prawa 

miejskiego magdeburskiego Lublinowi, przypadającej w 2017 r.;
2) współpraca  z  Radą  Miasta  Lublin  i  Radą  Kultury  Miasta  Lublin  w  kwestiach 

dotyczących  realizacji  programu  obchodów  700.  rocznicy  nadania  prawa 
miejskiego magdeburskiego Lublinowi;

3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin w zakresie dotyczącym 
realizacji  programu  obchodów  700.  rocznicy  nadania  prawa  miejskiego 
magdeburskiego Lublinowi;

4) współpraca  z  zespołem  zadaniowym  powołanym  przez  Prezydenta  Miasta
Lublin do realizacji programu obchodów, przypadającej w 2017 r., 700. rocznicy 
nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego;

5) współpraca z innymi partnerami w zakresie niezbędnym do realizacji  programu 
obchodów 700. rocznicy nadania prawa miejskiego magdeburskiego Lublinowi.
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§ 3

Pełnomocnik  w  realizacji  swoich  zadań  podlega  bezpośrednio  Prezydentowi 
Miasta Lublin.

§ 4

Obsługę  kancelaryjną  Pełnomocnika  zapewnia  Kancelaria  Prezydenta  Urzędu 
Miasta Lublin.

§ 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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