
Zarządzenie nr 64/10/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 października 2019

w sprawie  udzielenia  Pani  Katarzynie  Kępie  –  Dyrektorowi  Miejskiego  Urzędu
Pracy w Lublinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy
Lublin w sprawie realizacji projektu partnerskiego pt. „Kierunek – PRACA”

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 i art. 48 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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 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

Udzielam  Pani  Katarzynie Kępie  –  Dyrektorowi  Miejskiego  Urzędu  Pracy
w  Lublinie  pełnomocnictwa  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Gminy  Lublin
w  sprawie  realizacji  projektu  partnerskiego pt.  „Kierunek  –  PRACA”  (nr  konkursu
RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19)  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  9  Rynek  Pracy  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Priorytetu
Inwestycyjnego  8i  Dostęp  do  zatrudnienia  dla  osób  poszukujących  pracy  i  osób
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy,
także  poprzez  lokalne  inicjatywy  na  rzecz  zatrudnienia  oraz  wspieranie  mobilności
pracowników, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa,  a w szczególności do:

1) podpisania wniosku o dofinansowanie projektu  partnerskiego pt.  „Kierunek  –
PRACA” (nr  konkursu  RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19)  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata
2014-2020;

2) podpisania  umowy  partnerskiej  z  Lubelską  Fundacją  Rozwoju
(KRS 0000052371);

3) potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność
z oryginałem;

4) udzielenia pełnomocnictwa Wnioskodawcy (Partnerowi Wiodącemu projektu)
Lubelskiej  Fundacji  Rozwoju  w  Lublinie (KRS  0000052371) do  podpisania
umowy  o  dofinansowanie  projektu  partnerskiego pt.  „Kierunek  – PRACA”
(nr  konkursu  RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19) w ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020
oraz podpisywania aneksów do tej umowy;
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5) wykonywania  czynności  wynikających  z  rozliczenia  projektu,  podejmowania
wszelkich  decyzji  merytorycznych  i  finansowych  związanych  z  realizacją
projektu.

§ 2

Pełnomocnictwo  wygasa  z  chwilą  nieuzyskania  dofinansowania  projektu,
zakończenia działań związanych z realizacją projektu lub w dniu rozwiązania stosunku
pracy z Dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

§ 3

         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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