
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 9/1/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pani  Marty  Jędrych  Villa  –  pracownika  Wydziału
Projektów  Nieinwestycyjnych  do  podpisywania  pism  i dokumentów  oraz
poświadczania  za  zgodność  z oryginałem  dokumentów  dotyczących  projektu
pt. „AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca
1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz. U.  z  2017 r.  poz. 1257)
oraz § 25 ust.  1  i  §  28 ust.  7  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 20 października 2017 r.
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  celu  prawidłowej  realizacji  projektu  pt.  „AREA 21  –  Inteligentne  Miasta
Regionu  Morza  Bałtyckiego  w  XXI  w.”  upoważniam  Panią  Martę  Jędrych  Villa –
pracownika Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych do:

1) podpisywania  protokołów zdawczo-odbiorczych w zakresie zadań wynikających
z realizacji projektu;

2) poświadczania za zgodność z  założeniami  projektu dowodów księgowych,  na
podstawie których dokonywane są wydatki realizowane w ramach projektu;

3) poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów stanowiących załączniki
do wniosku o płatność.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas realizacji projektu, o którym mowa w § 1, oraz
przygotowania sprawozdania końcowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nr dokumentu Mdok: 124641/10/2017 strona 1 z 2
PN-MI-II.042.1.2017



Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

                (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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