
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 21/1/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pana  Jerzego  Kusia  –  Dyrektora  Wydziału  Zdrowia
i Profilaktyki do podpisywania pism i dokumentów oraz zatwierdzania dowodów
księgowych  z  tytułu  odpłatności  za  pobyt  dzieci  pozbawionych  opieki
i  wychowania  rodziców  umieszczonych w  zakładach opiekuńczo-leczniczych,
zakładach  opiekuńczo-pielęgnacyjnych  lub  zakładach  rehabilitacji  leczniczej
przez sąd w imieniu Gminy Lublin

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 i 1432), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
995, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 5 Instrukcji w sprawie sporządzania,
obiegu  i  kontroli  dowodów  księgowych  w  Urzędzie  Miasta  Lublin,  stanowiącej
załącznik do zarządzenia nr 104/9/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września
2018 r. w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie
Miasta Lublin, § 22 ust. 1 i § 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, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Upoważniam Pana Jerzego Kusia – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki do:

1) sprawdzania pod względem merytorycznym i zatwierdzania do zapłaty dowodów
księgowych,  na  podstawie  których  dokonywane  są  wydatki  realizowane
w ramach  odpłatności  za  pobyt  dzieci  pozbawionych  opieki  i  wychowania
rodziców  umieszczonych  w  zakładach  opiekuńczo-leczniczych,  zakładach
opiekuńczo-pielęgnacyjnych  lub  zakładach  rehabilitacji  leczniczej  przez  sąd
w imieniu Gminy Lublin;

2) podpisywania pism i dokumentów w zakresie pobytu dzieci pozbawionych opieki
i  wychowania  rodziców  umieszczonych  w  zakładach  opiekuńczo-leczniczych,
zakładach  opiekuńczo-pielęgnacyjnych  lub  zakładach  rehabilitacji  leczniczej
przez sąd w imieniu Gminy Lublin;

3) potwierdzania  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  dokumentów  wynikających
z realizacji zadań o których mowa w pkt 1.
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§ 2

Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Wydziału
Zdrowia i Profilaktyki.

§ 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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