
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 13/1/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 7 stycznia 2019 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pani  Beaty  Stepaniuk-Kuśmierzak  –  Zastępcy
Prezydenta  ds.  Kultury,  Sportu  i  Partycypacji  do  wykonywania  niektórych
czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Departamentu
Kultury, Sportu i Partycypacji 

Na podstawie  art  3¹  ust.  1  ustawy z  dnia  26  czerwca  1974 r.  Kodeks pracy
(Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  917 z późn.  zm.)  w związku z  art.  7  pkt  3  ustawy z dnia
21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.  poz.  1260
i 1699) oraz § 8 ust. 3 i  § 12 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Lublin  stanowiacego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta
Lublin  z  dnia 21 grudnia 2018 r.  w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Lublin  zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Panią  Beatę  Stepaniuk-Kuśmierzak  –  Zastępcę  Prezydenta
ds. Kultury, Sportu i Partycypacji do wykonywania następujących czynności z zakresu
prawa pracy w stosunku do pracowników Departamentu Kultury, Sportu i Partycypacji
Urzędu Miasta Lublin:

1) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy, z wyłączeniem
urlopów  macierzyńskich,  rodzicielskich,  wychowawczych  i  bezpłatnych
dyrektorom  wydziałów,  dyrektorom  biur  oraz  pracownikom  zatrudnionym
na samodzielnych i wieloosobowych stanowiskach pracy;

2) podpisywania  w  imieniu  Prezydenta  Miasta  Lublin  pism w sprawie  awansów
płacowych i  stanowiskowych ustalanych na podstawie podwyżki  wynagrodzeń
oraz pism w sprawie nagród dla pracowników.

§ 2

Upoważnienia  udzielam  na  czas  pełnienia  funkcji  Zastępcy  Prezydenta
ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

              (-) dr Krzysztof Żuk

Nr dokumentu Mdok: 2759/01/2019 strona 1 z 2
KD-SP-I.2121.3.2019



Prezydent Miasta Lublin

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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