
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 1/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 września 2019 r.

w  sprawie  ustanowienia  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin  do  spraw
budowy stadionu żużlowego w Lublinie 

Na podstawie  art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571) 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 z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustanawiam Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin do spraw budowy stadionu
żużlowego  w Lublinie  w  osobie  Pana  Krzysztofa  Komorskiego,  zwanego  dalej
„Pełnomocnikiem”.

2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) podejmowanie  działań  w  zakresie  budowania  sieci  współpracy  i  partnerstwa
wszystkich  podmiotów  uczestniczących  w  przygotowaniu  koncepcji,
projektowaniu i budowie stadionu żużlowego w Lublinie;

2) budowanie  skutecznych  kanałów  komunikacji  w  celu  zapewnienia  wymiany
informacji  w  procesie  tworzenia  koncepcji,  projektowania  i  budowy  stadionu
żużlowego w Lublinie;

3) nawiązanie  współpracy  i  dialogu  z  lokalnym  środowiskiem  sportowym
(zawodnicy, trenerzy, kluby) oraz ze środowiskiem kibiców sportów żużlowych;

4) wspieranie działań środowisk kibiców mających na celu popularyzację sportów
żużlowych;

5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin, samodzielnymi
i wieloosobowymi  stanowiskami  pracy  wchodzącymi  w  skład  departamentów
Urzędu  Miasta  Lublin,  jednostkami  organizacyjnymi  miasta  Lublin  oraz
jednostkami pomocniczymi miasta Lublin w zakresie zadań Pełnomocnika.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2, Pełnomocnik wykonuje nieodpłatnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

              (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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