
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 66/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. współpracy
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 31 ustawy z dnia
8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2019 r.  poz.  506,  1309,  1571
i 1696), art. 32 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019 r. poz. 511 i 1571)
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 z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

Z  dniem  1  października  2019  r.  ustanawiam  Panią  Barbarę  Wardę
Pełnomocnikiem  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds.  współpracy  z  dyrektorami  szkół
i  placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  miasto  Lublin,  zwanym  dalej
„Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) monitorowanie  i  diagnozowane  potrzeb  dyrektorów  szkół  i  placówek
oświatowych  w zakresie zarządzania szkołą lub placówką oświatową;

2) podejmowanie działań inicjujących oraz wspierających rozwój kadry kierowniczej
szkół i placówek oświatowych;

3) wspieranie  nowo  powołanych  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych
w realizacji ich zadań;

4) inicjowanie  i  aktywizowanie  kadry kierowniczej  szkół  i  placówek  oświatowych
do współpracy i wymiany doświadczeń;

5) współpraca  z  organizacjami  oraz  instytucjami  oświatowymi  i  naukowymi
w zakresie wspierania rozwoju zawodowego kadry kierowniczej szkół i placówek
oświatowych;

6) współpraca z Wydziałem Oświaty i Wychowania, Wydziałem Audytu  i Kontroli,
Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz Lubelskim
Centrum  Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w zakresie realizacji  zadań
oświatowych;
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7) wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem szkół i placówek oświatowych oraz
inicjowanie działań zmierzających do poprawy ich funkcjonowania;

8) wspomaganie  prac  analitycznych,  studialnych  i  promocyjnych  dotyczących
rozwoju szkół i placówek oświatowych w mieście Lublin;

9) wykonywanie innych zdań zleconych przez Prezydenta Miasta Lublin.

§ 3

Obsługę  kancelaryjną  Pełnomocnika  zapewnia  Kancelaria  Prezydenta  Urzędu
Miasta Lublin.

§ 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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