
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 125/8/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie  upoważnienia Pana Mirosława Jarosińskiego – Zastępcy Dyrektora
ds.  organizacji  pracy  przedszkoli,  szkół  i  placówek  w  Wydziale  Oświaty
i  Wychowania  w  Departamencie  Oświaty  i  Wychowania  do  dokonywania
czynności w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
wdrażanych przez Wydział 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.), art. 96
ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.
zm.) oraz § 22  ust. 1, § 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.),  w  związku  z  §  10  ust.  5  Instrukcji
w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli  dowodów księgowych w Urzędzie Miasta
Lublin stanowiącej załacznik do zarządzenia nr 232/7/2017 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych
w Urzędzie Miasta Lublin  zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Pana  Mirosława  Jarosińskiego   –  Zastępcę   Dyrektora
ds. organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek w Wydziale Oświaty i Wychowania
w Departamencie  Oświaty i  Wychowania  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu
Gminy Lublin w zakresie podpisywania wniosków aplikacyjnych w ramach projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wdrażanych przez Wydział Oświaty
i Wychowania w Departamencie Oświaty i Wychowania.

§ 2

1. Upoważniam Pana Mirosława Jarosińskiego - Zastępcę  Dyrektora ds. organizacji
pracy  przedszkoli,  szkół  i  placówek  w  Wydziale  Oświaty  i  Wychowania
w Departamencie Oświaty i Wychowania do składania oświadczeń woli w imieniu
Gminy  Lublin  w  sprawach  majątkowych,  których  wartość  netto  nie  przekracza
wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro, wynikających z zakresu

Nr dokumentu Mdok: 100739/07/2018 strona 1 z 3
OW-KA.2120.2.2018



Prezydent Miasta Lublin

realizacji  projektów współfinansowanych  ze  środków zewnętrznych,  wdrażanych
przez Wydział Oświaty i Wychowania.

2. Do  skuteczności  oświadczeń  woli,  o  których  mowa  w  ust.  1,  wymagane
jest współdziałanie z pracownikiem  Wydziału Oświaty i Wychowania posiadającym
upoważnienie w tym zakresie.

§ 3

Upoważniam  Pana   Pana  Mirosława  Jarosińskiego  –  Zastępcę   Dyrektora
ds. organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek w Wydziale Oświaty i Wychowania
w Departamencie Oświaty i Wychowania do:

1) podpisywania wniosków aplikacyjnych w ramach projektów współfinansowanych
ze środków zewnętrznych oraz  innych pism i  dokumentów,  w tym protestów,
związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne na realizację projektów przez
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w imieniu Gminy Lublin;

2) podpisywania pism i dokumentów oraz sprawozdań merytorycznych z realizacji
projektów  współfinansowanych  ze  środków  zewnętrznych,  wdrażanych  przez
Wydział Oświaty i Wychowania;

3) sprawdzania pod względem merytorycznym i zatwierdzania do zapłaty dowodów
księgowych,  dotyczących  wydatków  ujętych  w  planie  finansowym  Wydziału
Oświaty  i  Wychowania  na  podstawie  których  dokonywane  są  wydatki
realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
oraz stwierdzania wykonanej pracy na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło
w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
wdrażanych przez Wydział Oświaty i Wychowania;

4) wyrażania zgody na składanie przez Dyrektorów przedszkoli, szkół i  placówek
oświatowych  wniosków  aplikacyjnych  o  dofinansowanie  zadań
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

§ 4

Upoważnień, o których mowa w § 3:

1) w  przypadku  projektów   współfinansowanych  ze  środków  zewnętrznych,
wdrażanych przez Wydział Oświaty i Wychowania, w ramach których Zastępca
Dyrektora  ds.  organizacji  pracy  przedszkoli,  szkół  i  placówek  w  Wydziale
Oświaty  i  Wychowania  Urzędu  Miasta  Lublin został  powołany  odrębnym
zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Lublin  do  danego  projektu,  na  Zastępcę
Przewodniczącego  Komitetu  Sterującego,  udzielam  na  czas  nieobecności
Przewodniczącego Komitetu Sterującego;

2) w  przypadku  pozostałych  projektów   współfinansowanych  ze  środków
zewnętrznych,   wdrażanych przez Wydział  Oświaty i  Wychowania,  w ramach
których  Zastępca Dyrektora ds. organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek
w Wydziale Oświaty i  Wychowania Urzędu Miasta Lublin  nie został  powołany,
odrębnym  zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Lublin  do  danego  projektu,
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udzielam  na  czas  nieobecności  Przewodniczącego  Komitetu  Sterującego
i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

§ 5

Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia na stanowisku Zastępcy Dyrektora
ds. organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek w Wydziale Oświaty i Wychowania
w Departamencie Oświaty i Wychowania.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 20/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 stycznia
2018 r. w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Jarosińskiego –  Zastępcy Dyrektora
ds. organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek w Wydziale  Oświaty i Wychowania
Urzędu  Miasta  Lublin  do  dokonywania  czynności  w  ramach  projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wdrażanych przez Wydział Oświaty
i Wychowania.    

§ 7

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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