
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 1/1/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 stycznia 2018 r.

w  sprawie  określenia  regulaminu  przeprowadzania  okresowych  ocen
pracowników  Urzędu  Miasta  Lublin  zatrudnionych  na  stanowiskach
urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin 

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym  (Dz. U.  z  2017 r.  poz.  1875  z  późn.  zm.)  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 20 października 2017 r. z późn. zm.) w związku z art. 28 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam regulamin  przeprowadzania  okresowych  ocen  pracowników Urzędu 
Miasta  Lublin  zatrudnionych  na  stanowiskach  urzędniczych  oraz  kierowników 
jednostek  organizacyjnych  miasta  Lublin  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik
do zarządzenia.

§ 2

Postępowania  dotyczące  okresowych  ocen  wszczęte  na  podstawie 
dotychczasowych przepisów i  niezakończone do dnia wejścia  w życie  zarządzenia 
kontynuuje się na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 56/12/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia
2015  r. w  sprawie  określenia  regulaminu  przeprowadzania  ocen  okresowych
pracowników Urzędu Miasta Lublin zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz
kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin z poźn. zm.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta Lublin.
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§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lublin .

§ 6

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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