
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 71/12/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  7/7/2015  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  1  lipca
2015  r.  w sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Zarządu  Dróg
i Mostów w Lublinie  

Na  podstawie art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2020 r. poz. 920)
oraz §  6  ust.  2  Statutu  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  Zarząd  Dróg  i  Mostów
w Lublinie,  stanowiącego załącznik  do  uchwały  nr  80/VIII/2011  Rady  Miasta  Lublin
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd
Dróg i Mostów w Lublinie z późn. zm. 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 (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 listopada 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr  7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia  1 lipca 2015 r.
w sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Zarządu  Dróg  i  Mostów
w Lublinie  zmienionym zarządzeniem nr 71/8/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
31 sierpnia 2020 r. (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin  z dnia 24 czerwca
2020 r. z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 20 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadzoruje oczyszczanie dróg;”;  

2) w § 21 w ust. 1: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wnioskują do Dyrektora, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego,
w sprawie awansów, podwyżek oraz nagród dla podległych pracowników,
zgodnie z ustalonym w tym zakresie, w drodze odrębnego zarządzenia
regulaminem;”,

b) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12)  wnioskują do Dyrektora, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego,
w sprawach zatrudnienia bądź zwolnienia pracownika w podległej komórce
organizacyjnej;
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 13) nadzorują przestrzeganie dyscypliny pracy oraz wnioskują do Dyrektora,
za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego,  o zastosowanie kar
porządkowych dla podległych pracowników;”.

§ 2

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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