
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 102/8/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pana  Piotra  Burka  –  Zastępcy  Dyrektora
ds.  ekonomicznych  w  Wydziale  Oświaty  i  Wychowania  w  Departamencie
Oświaty i Wychowania 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 1, art. 34
ust. 1, art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku
z art.  53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 i § 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 20 października 2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:

§ 1

Upoważniam  Pana  Piotra  Burka  –  Zastępcę   Dyrektora  ds.  ekonomicznych
w Wydziale  Oświaty  i  Wychowania  w  Departamencie  Oświaty  i  Wychowania
do przedkładania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty:

1) wniosków  o  udzielenie  dotacji  celowej  przeznaczonej  na  wyposażenie  szkół
podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły  podstawowej  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  lub  materiały
ćwiczeniowe  w  trybie  art.  55  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  października  2017  r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);

2) rocznych i półrocznych rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie
szkół  podstawowych  i  szkół  artystycznych  realizujących  kształcenie  ogólne
w  zakresie  szkoły  podstawowej  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  lub
materiały  ćwiczeniowe  w  trybie  art.  59  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

3) rocznego  (wraz  z  informacją  dodatkową)  i  półrocznego  rozliczenia  dotacji
celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa
w szczególności w zakresie wychowania przedszkolnego i pomocy materialnej
o charakterze socjalnym;

4) podziału  wysokości  dotacji  wg  klasyfikacji  budżetowej  na  realizację  zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
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5) arkuszy organizacji  przedszkoli,  szkół  i  placówek prowadzonych przez miasto
Lublin do zaopiniowania w trybie art. 51 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);

6) prognozowanych  kwot  i  harmonogramów  przekazania  środków  na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

7) wniosków o  przekazanie  środków  na  dofinansowanie  pracodawcom  kosztów
kształcenia młodocianych pracowników;

8) rozliczeń  środków  Funduszu  Pracy  przekazanych  przez  wojewodę  na
wyodrębniony  rachunek  bankowy  gminy  na  dofinansowanie  pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2

Upoważniam  Pana  Piotra  Burka  –  Zastępcę   Dyrektora  ds.  ekonomicznych
w Wydziale  Oświaty  i  Wychowania  w  Departamencie  Oświaty  i  Wychowania  do
podpisywania wniosków, sprawozdań, pism i  dokumentów w sprawach związanych
z zadaniami realizowanymi przez Gminę Lublin dotyczącymi programów rządowych
przyjętych na podstawie art. 90u ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy
oraz  w  sprawach  zadań  powierzonych  z  zakresu  administracji  rządowej,
a w szczególności programów i zadań mających na celu:

1) wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży  oraz  innych  grup
społecznych;

2) wspieranie  powstawania  i  realizacji  regionalnych  lub  lokalnych  programów,
o których mowa w art.  90t ust.  1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.
450 z późn. zm.);

3) wspomaganie  tworzenia  warunków  do  sprawowania  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej nad uczniami;

4) wspomaganie  organów  prowadzących  szkoły  i  placówki  w  zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu
dyscypliny w szkołach i placówkach;

5) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży;

6) wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci
i młodzieży.

§ 3

Upoważniam  Pana  Piotra  Burka  –  Zastępcę   Dyrektora  ds.  ekonomicznych
w Wydziale  Oświaty  i  Wychowania  w  Departamencie  Oświaty  i  Wychowania  do
podpisywania  sprawozdań,  pism  i  dokumentów  związanych  z  zadaniami
realizowanymi  przez  Gminę  w  zakresie  oświaty,  dotyczącymi  Programu  integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 powołanego na podstawie art. 18
ust.  2  pkt  10  oraz  ust.  3b  ustawy  z  dnia  6  stycznia  2005  r.  o  mniejszościach
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narodowych  i  etnicznych  oraz  o  języku  regionalnym (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  823).

  § 4

Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia na stanowisku Zastępcy Dyrektora
ds.  ekonomicznych  w  Wydziale  Oświaty  i  Wychowania  w  Departamencie  Oświaty
i Wychowania.

§ 5

Tracą moc zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin:

1) nr  359/2011  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  27  kwietnia  2011 r.  w  sprawie
upoważnienia  Pana  Piotra  Burka  –   Zastępcy  Dyrektora  Wydziału   Oświaty
i  Wychowania w Departamencie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lublin;

2) nr  29/2/2016 z  dnia  12  lutego 2016  r.  w  sprawie  upoważnienia  Pana Piotra
Burka  –   Zastępcy  Dyrektora  Wydziału  Oświaty  i  Wychowania
ds. ekonomicznych;

3) nr  16/4/2016 z dnia 4 kwietnia  2016 r.  w sprawie  upoważnienia Pana Piotra
Burka  –   Zastępcy  Dyrektora   Wydziału  Oświaty  i  Wychowania
ds. ekonomicznych;

4) nr  13/1/2018  z  dnia  12  stycznia  2018  r.  w  sprawie  upoważnienia  Pana
Piotra    Burka      –  Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta Lublin.           

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

                                                                        (-) Artur Szymczyk

                                                                     Zastępca Prezydenta

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

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