
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 149/1/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w  sprawie  ustanowienia Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds.  dzieci
i młodzieży 

Na podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 18 pkt 1 i § 22
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 zarządzam, co
następuje:

§ 1

Ustanawiam Panią  Agatę  Kulińską Pełnomocnikiem Prezydenta  Miasta  Lublin
ds. dzieci i młodzieży, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) koordynowanie  działań  podejmowanych  przez  miasto  Lublin  na  rzecz  dzieci
i młodzieży;

2) inicjowanie  działań  zmierzających  do  aktywizacji  społecznej  i  obywatelskiej
dzieci i młodzieży;

3) współpraca  ze  szkołami  i  placówkami  oświatowymi  w  zakresie  wspierania
aktywności dzieci i młodzieży;

4) ogłoszenie  konkursu  na  pracę  magisterską/doktorską  poruszającą  temat
aktywności dzieci i młodzieży;

5) analiza potrzeb dzieci  i  młodzieży oraz możliwości  działań samorządu miasta
Lublin na rzecz wspierania ich aktywności społecznej i obywatelskiej;

6) opracowanie założeń do programu miasta Lublin dla dzieci i młodzieży;

7) koordynowanie  współpracy  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  i  samorządów
uczniowskich lubelskich szkół w zakresie realizacji wspólnych projektów;

8) wzmocnienie  roli  konsultacyjnej  Młodzieżowej  Rady Miasta  Lublin  w procesie
podejmowania decyzji przez miasto Lublin;

9) nadzorowanie realizacji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego;

10) reprezentowanie  Prezydenta  Miasta  Lublin  podczas  spotkań  i  uroczystości
poświęconych działaniom na rzecz dzieci i młodzieży;
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11) współpraca  z  Przewodniczącym  Zespołu  ds.  Dzieci  i  Młodzieży  Lublina
w zakresie organizacji pracy Zespołu;

12) współpraca  z  Miejskim  Koordynatorem  ds.  Doradztwa  Edukacyjno-
-Zawodowego  dla  Szkół  i  Placówek  Prowadzonych  przez  miasto  Lublin
w zakresie wdrażania rekomendacji z projektu;

13) współpraca z Koordynatorem Samorządów Uczniowskich Lublina.

§ 3

Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Biuro Rady Miasta.

§ 4

Pełnomocnik  w  realizacji  swych  zadań  podlega  bezpośrednio  Prezydentowi
Miasta Lublin.

§ 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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