
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 61/12/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie  upoważnienia Pani Małgorzaty Zembrzuskiej – Zastępcy Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej  im.  Wiktorii  Michelisowej  w Lublinie  do składania
oświadczeń woli w imieniu Gminy Lublin  – miasta na prawach powiatu  

Na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 96
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 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
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.) zarządzam,
co następuje:

§ 1

         Upoważniam  Panią  Małgorzatę  Zembrzuską –  Zastępcę  Dyrektora  Domu
Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, do składania oświadczeń
woli:

1) w imieniu Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu w sprawach majątkowych,
    których  wartość  netto  przekracza  wyrażoną  w  złotych  równowartość  kwoty
   30  000  euro,  wynikających  z  zakresu  działania  Domu  Pomocy  Społecznej
   im.  Wiktorii  Michelisowej  w  Lublinie,  związanych  z  wykonywaniem  umowy
    o  dofinansowanie  projektu:  „LUBInclusiON  –  działania  profilaktyczne
    i  usamodzielniające  w  środowisku  lokalnym  oraz  utworzenie  nowych  miejsc
    usług społecznych”;

2) w imieniu Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu w sprawach majątkowych,
    których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
    30  000  euro,  wynikających  z  zakresu  działania  Domu  Pomocy  Społecznej
    im.  Wiktorii  Michelisowej  w  Lublinie,  związanych  z  wykonywaniem  umowy
    o  dofinansowanie  projektu:  „LUBInclusiON  – działania  profilaktyczne
    i  usamodzielniające  w  środowisku  lokalnym  oraz  utworzenie  nowych  miejsc
    usług społecznych”;

3) w imieniu Gminy Lublin  – miasta na prawach powiatu w zakresie zawierania,
     zmiany  oraz  rozwiązywania  umów w przedmiocie  powierzenia  przetwarzania
     danych  osobowych,  wynikających   z  zakresu  działania  Domu  Pomocy
     Społecznej  im.  Wiktorii  Michelisowej  w  Lublinie,  w  sprawach  związanych
    z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu: „LUBInclusiON – działania
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     profilaktyczne  i  usamodzielniające  w środowisku  lokalnym oraz  utworzenie  nowych
     miejsc usług społecznych”.

§ 2

1. Do skuteczności  oświadczeń  woli,  o  których  mowa w  § 1  w  pkt  1  wymagane  jest
  współdziałanie z Zastępcą Prezydenta ds. Społecznych, posiadającym upoważnienie
  w tym zakresie.

2. Do skuteczności oświadczeń woli, o których mowa w § 1 w pkt 2 i 3 wymagane jest
  współdziałanie  z  Zastępcą  Prezydenta  ds.  Społecznych  lub  pracownikiem  Domu
  Pomocy Społecznej im. Wiktorii  Michelisowej w Lublinie posiadającym upoważnienie
  w tym zakresie.

§ 3

           Upoważnienia  udzielam  na  czas  zatrudnienia  na  stanowisku  Zastępcy  Dyrektora
Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Wiktorii  Michelisowej  w  Lublinie podczas  nieobecności
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie.

§ 4

           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.

Numer dokumentu Mdok: 166534/12/2020    Strona 2 z 2

http://www.bip.lublin.eu/

	         Upoważniam Panią Małgorzatę Zembrzuską – Zastępcę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, do składania oświadczeń woli:
	1) w imieniu Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu w sprawach majątkowych,     których wartość netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty   30 000 euro, wynikających z zakresu działania Domu Pomocy Społecznej   im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, związanych z wykonywaniem umowy     o dofinansowanie projektu: „LUBInclusiON – działania profilaktyczne     i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc        usług społecznych”;
	2) w imieniu Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu w sprawach majątkowych,       których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty     30 000 euro, wynikających z zakresu działania Domu Pomocy Społecznej     im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, związanych z wykonywaniem umowy     o dofinansowanie projektu: „LUBInclusiON – działania profilaktyczne     i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc         usług społecznych”;
	3) w imieniu Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu w zakresie zawierania,          zmiany oraz rozwiązywania umów w przedmiocie powierzenia przetwarzania          danych osobowych, wynikających z zakresu działania Domu Pomocy         Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, w sprawach związanych    z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu: „LUBInclusiON – działania          profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych          miejsc usług społecznych”.
	1. Do skuteczności oświadczeń woli, o których mowa w § 1 w pkt 1 wymagane jest       współdziałanie z Zastępcą Prezydenta ds. Społecznych, posiadającym upoważnienie  w tym zakresie.
	2. Do skuteczności oświadczeń woli, o których mowa w § 1 w pkt 2 i 3 wymagane jest   współdziałanie z Zastępcą Prezydenta ds. Społecznych lub pracownikiem Domu   Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie posiadającym upoważnienie   w tym zakresie.
	1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
	2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

