
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 5/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie  powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. opracowania
i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie

Na podstawie  art.  33  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) 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  23  lipca  2015  r.  z  późn.  zm.)
zarządzam, co następuje: 

§ 1

Powołuję  Pana  Pawła  Gila  na  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds. 
opracowania  i  wdrożenia  strategii  rozwoju  piłki  nożnej  w  Lublinie,  zwanego  dalej 
„Pełnomocnikiem”. 

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lublin w kontaktach z Polskim Związkiem 

Piłki  Nożnej,  Lubelskim  Związkiem  Piłki  Nożnej  oraz  klubami  sportowymi 
w zakresie opracowywania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie; 

2) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lublin w kontaktach z podmiotami innymi 
niż wymienione w pkt 1 w zakresie opracowywania i wdrożenia strategii rozwoju 
piłki nożnej w Lublinie;

3) współpraca  z  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz 
jednostkami  organizacyjnymi  miasta  Lublin  w  zakresie  opracowywania 
i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie;

4) przygotowanie  projektu  strategii  rozwoju  piłki  nożnej  w  Lublinie 
uwzględniającego wypracowaną dotychczas piramidę szkolenia;

5) przeprowadzenie konsultacji projektu strategii ze środowiskiem piłki nożnej; 
6) przygotowywanie  dla  Prezydenta  Miasta  Lublin  miesięcznych  raportów 

dotyczących opracowywania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie;
7) przygotowywanie ocen, analiz i opinii dla Prezydenta Miasta Lublin dotyczących 

opracowywania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie.
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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

Traci moc zarządzenie nr 56/1/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. organizacji
Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21 w 2017 r. 

§ 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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