
Zarządzenie nr 30/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie  udzielenia Panu Wojciechowi Łobodzińskiemu – Zastępcy Dyrektora
Miejskiego  Zespołu  Żłobków  w  Lublinie  pełnomocnictwa  do  składania
oświadczeń woli w imieniu Gminy Lublin w celu realizacji Resortowego programu
rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  „MALUCH  +”  2019
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na  podstawie  art.  47  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 98 i art. 99 § 2 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025, 1104,1629, 2073 i 2244)
oraz  §  25  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. zarządzam, co
następuje:

§1

Udzielam Panu Wojciechowi  Łobodzińskiemu – Zastępcy Dyrektora Miejskiego
Zespołu Żłobków w Lublinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu
Gminy Lublin  w celu  realizacji  Resortowego programu rozwoju instytucji  opieki  nad
dziećmi  w wieku do lat  3 „MALUCH +” 2019 Ministerstwa Rodziny,  Pracy i  Polityki
Społecznej, zwanego dalej „Programem”, na finansowanie i wspieranie zadań – Moduł
2 (dla jst):  zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”, a w szczególności:

1) podpisania wniosku w ramach realizacji Programu, a także wszelkich jego
zmian;

2) podpisania  umów w ramach  realizacji  Programu,  a  także  wszelkich  ich
zmian;

3) potwierdzenia  za  zgodność  z  oryginałem kopii  dokumentów związanych
z realizacją Programu;

4) wykonywania  wszelkich  czynności  wynikających  z  rozliczenia  Programu,
podejmowania wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych związanych
z realizacją Programu oraz sporządzenie wniosków płatniczych i sprawoz-
dań z realizacji Programu;

5) podpisywania wszelkich pism dotyczących Programu.
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§ 2
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zakończenia działań związanych z realizacją

Programu lub w dniu  rozwiązania  stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora Miejskiego
Zespołu Żłobków w Lublinie.

§3
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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