
Zarządzenie nr 155/7/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Szabłowskiego – Dyrektora XXX Liceum
Ogólnokształcącego  im.  księdza  Jana  Twardowskiego  w  Lublinie,
ul. Wajdeloty 12 do realizacji zadań, wynikających z projektu „Modelowa Szkoła
Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”

Na podstawie art. 35 ust. 2, art. 48 ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5  czerwca 1998 r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  2019.  poz.  511)  w związku
z art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145) oraz
§ 25 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik
do zarządzenia nr  32/12/2018 Prezydenta Miasta  Lublin  z  dnia 21  grudnia  2018 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm.
zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Pana  Tomasza  Szabłowskiego –  Dyrektora  XXX  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  księdza  Jana  Twardowskiego  w  Lublinie,  ul.  Wajdeloty  12
do realizacji zadań wynikających z pełnienia roli wiodącej szkoły ćwiczeń w obszarze
matematycznym  i  językowym,  w  ramach  projektu  o  numerze
POWER.02.10.00-00-5012/18 „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”
realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w tym do: 

1) podpisywania pism i dokumentów, w tym dokumentów finansowych;
2) potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją

             projektu;
3) nadzoru  nad  realizacją  zadań wynikających  z  pełnienia  roli  wiodącej  szkoły

             ćwiczeń w obszarze matematycznym i językowym;
4) dysponowania środkami finansowymi w ramach realizacji zadań w projekcie;
5) sprawdzania  pod  względem  merytorycznym  dowodów  księgowych,

   dotyczących  wydatków  ujętych  w  planie  finansowym  XXX  Liceum
         Ogólnokształcącego  im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie,  w związku
             z realizacją projektu  „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”;

6) nadzoru nad przechowywaniem dokumentacji wynikającej z realizacji projektu.

§ 2

Upoważnienia  udzielam  na  czas  pełnienia  funkcji  Dyrektora  XXX  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  księdza  Jana  Twardowskiego  w  Lublinie  z  siedzibą  przy
ul. Wajdeloty 12.

Numer dokumentu Mdok:104721/07/2019    Strona 1 z 2



§ 3

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk

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