
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 99/1/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie  ogłoszenia  konkursu „Pracownia rozwoju rzemiosła  artystycznego
i kreatywności”,  wprowadzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji
Konkursu

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  §  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

Ogłaszam konkurs „Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności”,
zwany dalej „Konkursem”, którego celem jest:

1) zachęcanie  rzemieślników  i  przedsiębiorców  kreatywnych  do  otwierania
pracowni na rewitalizowanym obszarze;

2) zachęcanie  rzemieślników  i  przedsiębiorców,  którzy  już  funkcjonują  na
rewitalizowanym obszarze do twórczego rozwijania swojej działalności;

3) zacieśnianie  współpracy  samorządu  lokalnego  z  przedsiębiorcami  i  lepsze
poznanie potrzeb przedsiębiorców.

§ 2

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu, stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§ 3 

Powołuję Komisję Konkursu, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1) Honorata Kępowicz-Olszówka – przewodniczący Komisji;

2) Diana Ciszewska – członek Komisji;

3) Monika Król – członek Komisji.

§ 4 

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Strategii
i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. 
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Prezydent 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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