
Zarządzenie nr 17/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie  upoważnienia  Pani  Elżbiety Wójcik-Persony –  głównego specjalisty
w Wydziale  Oświaty  i  Wychowania,  do  sprawdzania  pod  względem  formalno-
-rachunkowym  dowodów  księgowych  w  zakresie  projektu  „Lublin  stawia  na
zawodowców”

Na podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  994,  1000,  1349  i  1432),  art.  96  ustawy  z  dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629 i 2073) oraz
§ 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 22 listopada 2018 r.)  w związku
z § 11 ust. 1 Instrukcji w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych
w  Urzędzie  Miasta  Lublin,  stanowiącej  załącznik  do  zarządzenia  nr  104/9/2018
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sporządzania, obiegu i
kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lublin zarządzam, co następuje:

 § 1

Upoważniam Panią Elżbietę Wójcik-Personę – głównego specjalistę w Wydziale
Oświaty  i  Wychowania  do  sprawdzania  pod  względem  formalno-rachunkowym
dowodów  ksiegowych  w  zakresie  projektu  „Lublin  stawia  na  zawodowców”,
realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego.

 § 2

Upoważnienia  udzielam  na  czas  zatrudnienia  na  stanowisku  głównego
specjalisty w  Wydziale  Oświaty  i  Wychowania,  jednak  nie  później  niż  do  dnia
30.09.2020 r., tj. do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu „Lublin stawia
na zawodowców”.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                                    (-) dr Krzysztof Żuk
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      Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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