
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 78/12/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie  upoważnienia  Pana Sławomira  Dybałę  – wicedyrektora  pełniącego
obowiązki   dyrektora  Lubelskiego   Centrum  Kształcenia  Zawodowego
i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz. U.  z  2020 r.  poz.  713  i  1378)  oraz  art.  35  ust.  2,  art.  48  ust.  2
i  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), w związku z art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r.  Kodeks  cywilny  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1740)  oraz  §  22 ust.  1  w związku
z § 25 ust.  1  z  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  Pana  Sławomira  Dybałę  wicedyrektora  pełniącego  obowiązki
dyrektora  Lubelskiego  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  im.
Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego  w  Lublinie,  do  realizacji  zadań  wynikających
z projektu  o  numerze  RPLU.12.04-06-0042/19 „Lubelska  Wyżyna  Specjalistów”
realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego, w tym do:

1) podpisywania pism i dokumentów, w tym dokumentów finansowych;

2) potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją
projektu;

3) podpisywania umów z wykonawcami;

4) nadzoru nad organizacją i realizacją poszczególnych form wsparcia dla uczniów
i nauczycieli;

5) nadzoru  nad  przeprowadzeniem  rekrutacji  uczestników  projektu  w  placówce,
w  tym nadzór  nad  przestrzeganiem  przepisów rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE.  L  119
z 04.05.2016, str. 1) (RODO);
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6) stwierdzania  wykonania  zlecenia,  usługi,  dostawy  wynikających  z realizacji
projektu;

7) dysponowania środkami finansowymi w ramach realizacji zadań w projekcie;

8) sprawdzania pod względem merytorycznym dowodów księgowych, dotyczących
wydatków  ujętych  w  planie  finansowym  Lubelskiego  Centrum  Kształcenia
Zawodowego  i  Ustawicznego  im.  Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego
w Lublinie związku z realizacją projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów”;

9) nadzoru nad przechowywaniem dokumentacji wynikającej z realizacji projektu.

§ 2

      Upoważnienia udzielam na czas pełnienia funkcji wicedyrektora pełniącego
obowiązki  dyrektora  Lubelskiego  Centrum  Kształcenia  Zawodowego
i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie,  jednakże nie dłużej
niż  do  dnia  31.10.2022  r.  tj.  do  momentu  zakończenia  realizacji  i  rozliczenia
projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Prezydent Miasta Lublin

   (-) dr Krzysztof Żuk

 Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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