
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 13/8/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pani  Ewy  Falisiewicz  –  Dyrektora  Przedszkola
z  Oddziałem  Integracyjnym  nr  70  w  Lublinie,  ul.  Smyczkowa  2  do  realizacji
w  imieniu  Gminy  Lublin  zadań  wynikających  z  art.  32  ust.  5  i  6  ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

Na podstawie  art.  47  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.  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  Panią  Ewę  Falisiewicz  –  Dyrektora  Przedszkola  z Oddziałem
Integracyjnym nr 70 w Lublinie, ul. Smyczkowa 2 do realizacji w imieniu Gminy Lublin
następujących zadań koniecznych do organizacji bezpłatnego transportu i opieki dla
dzieci  na  podstawie  art.  32  ust.  5  i  6  ustawy z  dnia  14  grudnia  2016  r.   Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148):

1) przyjmowania wniosków o objęcie dziecka dowozem do przedszkola;

2) weryfikacji wniosków, o których mowa w pkt 1 oraz kwalifikacji dzieci do objęcia
bezpłatnym dowozem;

3) sporządzania  zestawień  zbiorczych  dzieci  zakwalifikowanych  do  objęcia
bezpłatnym dowozem, na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie;

4) przekazywania  zestawień  zbiorczych  i  wniosków  do  Zarządu  Transportu
Miejskiego w Lublinie; 

5) zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej,
jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

§ 2

     Upoważniam Panią Ewę Falisiewicz – Dyrektora Przedszkola  z Oddziałem
Integracyjnym nr 70  w Lublinie, ul. Smyczkowa 2 do jednoosobowego działania
w  imieniu  Prezydenta  Miasta  Lublin  przy  zawieraniu  umów  cywilno-prawnych
z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi dzieci, o których mowa w art. 32
ust.  6  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
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§ 3

Upoważnienia  udzielam  na  czas  zatrudnienia  Pani   Ewy  Falisiewicz  na
stanowisku   Dyrektora  Przedszkola  z  Oddziałem  Integracyjnym  nr 70  w Lublinie,
ul. Smyczkowa 2.

§ 4

Traci  moc  zarządzenie  nr  25/10/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
10 października 2018 r. r. w sprawie  upoważnienia Pani Ewy Falisiewicz – pełniącej
obowiązki  dyrektora  Przedszkola  z  Oddziałem  Integracyjnym  nr  70  w  Lublinie,
ul. Smyczkowa 2, do realizacji w imieniu Gminy Lublin zadań wynikających z art. 32
ust. 5 i 6 ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.

§ 5

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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