
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 41/1/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Projektu pt. „Budowa i przebudowa
DW  835  w  Lublinie  na  odcinkach:  od  granicy  miasta  do  skrzyżowania
ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu
303  do ul.  Wrotkowskiej  wraz  z  budową skrzyżowania  z  DW 830” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 

Na  podstawie  art.  31  i  art.  33  ust.  1  i  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2018 r.  poz.  994,  1000,  1349,  1432  i  2500)
w związku z art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244) 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 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustanawiam Pełnomocnika Gminy Lublin ds. Projektu pt. „Budowa i przebudowa
DW  835  w  Lublinie  na  odcinkach:  od  granicy  miasta  do  skrzyżowania
ul. Abramowickiej  z ul.  Sadową, od skrzyżowania ul.  Kunickiego z ul.  Dywizjonu
303  do  ul.  Wrotkowskiej  wraz  z  budową  skrzyżowania  z  DW  830”  w  osobie
Pani Ewy Urbanowicz – Zastępcy Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich na
czas nieobecności Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich.

2. Pełnomocnik w imieniu Beneficjenta – Gminy Lublin, będzie dokonywał wszelkich
czynności  związanych  z  wykonywaniem  obowiązków  Beneficjenta  dotyczących
Projektu pt. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy
miasta  do  skrzyżowania  ul.  Abramowickiej  z  ul.  Sadową,
od skrzyżowania ul. Kunickiego  z  ul.  Dywizjonu  303  do  ul.  Wrotkowskiej  wraz
z budową  skrzyżowania  z  DW  830”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Polska
Wschodnia  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  II  Nowoczesna  Infrastruktura
Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura Drogowa.

§ 2

     Upoważniam Panią Ewę Urbanowicz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Funduszy
Europejskich  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Gminy  Lublin  oraz
do podpisywania w zakresie projektu, o którym mowa w § 1:

1) wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników do wniosku; 

2) pism i innych dokumentów, w tym m.in.:

a) podpisywanie sprawozdań z realizacji projektu wraz z załącznikami, 
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b) podpisywanie wniosków o płatność z tytułu refundacji wydatków poniesionych
w ramach projektu wraz z załącznikami, 

c) podpisywanie wniosków o zaliczkę na realizację projektu wraz z załącznikami,

d) opisywanie faktur za zgodność z umową o dofinansowanie projektu, 

e) potwierdzanie  dokumentów  za  zgodność  z  oryginałem  w  ramach
załączników do wniosków i sprawozdań w ramach projektu. 

§ 3

Upoważnienia udzielam na okres realizacji projektu, o którym mowa w § 1, na
czas nieobecności Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich.

§ 4

Traci  moc  zarządzenie  nr  16/10/2016  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
17 października  2016  r.  w  sprawie  ustanowienia  Pełnomocnika  ds.  Projektu
pt. „Budowa  i  przebudowa  DW  835  w  Lublinie  na  odcinkach:  od  granicy  miasta
do skrzyżowania  ul. Abramowickiej  z  ul.  Sadową,  od  skrzyżowania  ul.  Kunickiego
z ul. Dywizjonu 303 do ul.  Wrotkowskiej  wraz  z  budową skrzyżowania  z  DW 830”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

§ 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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