
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 33/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w  sprawie  powołania  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds.  jednostek
pomocniczych miasta Lublin

Na podstawie  art.  30 ust.  1 w związku z art.  7 ust.  1 pkt 17  ustawy z dnia
8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2018 r.  poz.  994,  1000,  1349
i  1432)  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.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję  Pana  Jana  Madejka  na  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin
ds. jednostek pomocniczych miasta Lublin, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) bieżące  monitorowanie  i  koordynowanie  realizacji  przez  komórki  organizacyjne
Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  jednostki  organizacyjne  miasta  Lublin  inwestycji,
projektów i inicjatyw w dzielnicach miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta
Lublin;

2) dokonywanie,  wraz  z  przedstawicielami  jednostek  pomocniczych  miasta  Lublin,
wspólnych ustaleń w sprawach będących przedmiotem koordynacji;

3) współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu Planów Rozwoju Dzielnic;

4) kreowanie  i  podejmowanie  inicjatyw  na  rzecz  współdziałania  jednostek
pomocniczych miasta Lublin;

5) wspieranie dialogu w zakresie rozwiązywania problemów istotnych dla jednostek
pomocniczych miasta Lublin;

6) bieżąca  współpraca  z  referatem  ds.  samorządności  w  Kancelarii  Prezydenta
Urzędu Miasta Lublin;

7) współpraca  z  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  Miasta  Lublin,  samodzielnymi
i  wieloosobowymi  stanowiskami  pracy  wchodzącymi  w  skład  departamentów
Urzędu Miasta Lublin, jednostkami organizacyjnymi miasta Lublin oraz jednostkami
pomocniczymi miasta Lublin w zakresie powierzonych zadań.
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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 1 stycznia 2019 r. 

Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1) Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

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