
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 6/3/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 5 marca 2018 r.

w  sprawie  ustanowienia  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin  do  spraw
wyborów

Na  podstawie  art.  33  ust.  1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 156 § 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz
§ 10 ust. 4 pkt 1 w związku z § 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 20 października
2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam  –  w  osobie  Pana  Łukasza  Mazura  –  Pełnomocnika  Prezydenta
Miasta  Lublin  do  spraw  wyborów,  zwanego  dalej  „Pełnomocnikiem”,  do  działania
w moim imieniu w zakresie realizacji zadań związanych z wyborami i referendami na
obszarze miasta Lublin w rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego oraz wyborami
do jednostek pomocniczych samorządu miasta Lublin.

§ 2

1. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) zapewnienie wykonania zadań związanych z organizacją i  przeprowadzeniem
wyborów  i  referendów  na  obszarze  miasta  Lublin  w  rozumieniu  przepisów
Kodeksu  wyborczego  oraz  wyborów  do  jednostek  pomocniczych  samorządu
miasta Lublin;

2) zapewnienie  obsługi  oraz  warunków  techniczno-materialnych  obwodowym
i terytorialnym komisjom wyborczym;

3) zapewnienie bezpieczeństwa i  porządku w trakcie  realizacji  zadań,  o  których
mowa w pkt 1 i 2;

4) przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Lublin oraz projektów zarządzeń
Prezydenta Miasta Lublin;

5) współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Lublinie.

2. Pełnomocnik jest zobowiązany do opracowania preliminarza kosztów związanych
z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1.
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§ 3

Pełnomocnik  w  realizacji  swoich  zadań  podlega  bezpośrednio  Prezydentowi
Miasta Lublin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                 (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

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