
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 2/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w  sprawie  powierzenia  Panu  Mariuszowi  Banachowi  –  Zastępcy  Prezydenta
ds.  Oświaty  i  Wychowania  prowadzenia  spraw  miasta  Lublin  i  udzielenia
upoważnienia 

Na podstawie  art.  33  ust.  4  i  art.  46  ust.  1  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), art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
917,  1000,  1076,  1608,  1629  i  2215), w  związku  z  art.  7  pkt  3  ustawy  z  dnia
21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.  U.  z  1260 i  1669)  oraz
§ 8 ust.  2  i  §  12  pkt  12  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.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Panu  Mariuszowi  Banachowi  –  Zastępcy Prezydenta  ds.  Oświaty
i Wychowania  prowadzenie w moim imieniu spraw miasta Lublin w zakresie oświaty
i wychowania. 

§ 2

1. Upoważniam  Pana  Mariusza  Banacha  –  Zastępcę  Prezydenta  ds.  Oświaty
i Wychowania do sprawowania nadzoru nad działalnością:

1) Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty;

2) jednostek  organizacyjnych  miasta  Lublin,  realizujących  zadania  w  dziedzinie
oświaty i wychowania, w zakresie niezastrzeżonym przepisami prawa dla innych
podmiotów. 

2. Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych miasta Lublin, o których mowa
w ust.  1,  nie  obejmuje  spraw powierzonych  pozostałym Zastępcom Prezydenta
Miasta Lublin.
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§ 3

Realizacja zadań określonych w § 1 i 2 następuje poprzez:

1) dokonywanie rozstrzygnięć w zakresie spraw wymienionych w § 1 i 2, w tym
podpisywanie  w  imieniu  Prezydenta  Miasta  Lublin  stosownych  pism,
dokumentów;

2) koordynowanie  działalności  komórek  organizacyjnych  Urzędu  Miasta  Lublin
i jednostek organizacyjnych miasta Lublin w zakresie realizacji spraw, o których
mowa w § 1;

3) współdziałanie  z  innymi  Zastępcami  Prezydenta  Miasta  Lublin  w  zakresie
wspólnego rozstrzygania problemów dotyczących funkcjonowania miasta Lublin
i jego jednostek organizacyjnych;

4) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lublin w pracach Rady Miasta Lublin i jej
Komisjach;

5) bieżące  informowanie  Prezydenta  Miasta  Lublin  o  istniejących  problemach
i zagrożeniach związanych z realizacją zadań;

6) przedkładanie Prezydentowi Miasta Lublin projektów uchwał Rady Miasta Lublin.

§ 4

1. Upoważniam  Pana  Mariusza  Banacha  –  Zastępcę  Prezydenta  ds.  Oświaty
i Wychowania do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lublin:

1) zgodnie  z  kompetencjami  określonymi  w §  1  oraz  w sprawach wynikających
z zakresu działania Departamentu Oświaty i Wychowania;

2) w  zakresie  zawierania,  zmiany  oraz  rozwiązania  umów  w  przedmiocie
powierzenia przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu działania
Departamentu Oświaty i Wychowania.

2. Do  skuteczności  oświadczeń  woli,  o  których  mowa  w  ust.  1,  wymagane  jest
współdziałanie z pracownikiem Urzędu Miasta Lublin posiadającym upoważnienie
Prezydenta Miasta Lublin w tym zakresie.

§ 5

Upoważniam  Pana  Mariusza  Banacha  –  Zastępcę  Prezydenta  ds.  Oświaty
i Wychowania  do  wykonywania  następujących  czynności  z  zakresu  prawa  pracy
w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin, o których mowa
w § 2 w ust. 1:

1) zatwierdzania opisów stanowisk i zakresów czynności;

2) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy, z wyłączeniem
urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych;

3) wyrażania zgody na delegacje służbowe.

§ 6

Upoważnienia  udzielam  na  okres  pełnienia  funkcji  Zastępcy  Prezydenta
ds. Oświaty i Wychowania.
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§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk

 Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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