
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 45/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 69/2/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lutego
2018  r.  w  sprawie  powierzenia  Panu  Adamowi  Maruszakowi  pełnienia
obowiązków  Dyrektora  instytucji  kultury  pn.  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Lublin”
im. Wandy Kaniorowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.  U.  z  2018 r.  poz  994,  1000,  1349 i  1432),  art.  16a ustawy z  dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1983) 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

W zarządzeniu nr 69/2/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie powierzenia Panu Adamowi Maruszakowi pełnienia obowiązków Dyrektora
instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w § 1 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Powierzenie obowiązków, o którym mowa w ust. 1, następuje do czasu powołania
     Dyrektora instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
     wyłonionego  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  25  października
     1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, lecz nie dłużej niż
     do dnia 23 lutego 2019 r.”.

§ 2

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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