
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 125/3/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Lublin 

Na  podstawie  art.  33  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 32 ust. 2 pkt 5
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,  1571  i  1815)  w związku z  §  11h ust.  3
rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  493  i  530)  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 31 października 2019 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 Uchylam zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin:

1) nr 60/3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
w  celu  przeprowadzenia  konkursu   dla  wyłonienia  kandydata  na  stanowisko
dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  nr  2
w Lublinie, ul. Głuska 5;

2) nr 61/3/2020 z dnia 13 marca 2020  r. w sprawie  powołania komisji konkursowej
w  celu  przeprowadzenia  konkursu  dla  wyłonienia  kandydata  na  stanowisko
dyrektora  III  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Unii  Lubelskiej
w Lublinie, plac Wolności 4;

3) nr 62/3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu     dla wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  nr  1
w Lublinie, al. Spółdzielczości Pracy 65; 

4) nr 63/3/2020 z dnia 13 marca 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
w  celu  przeprowadzenia  konkursu   dla  wyłonienia  kandydata  na  stanowisko
dyrektora Przedszkola nr 22 w Lublinie, ul. Wyścigowa 29;

5) nr 76/3/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
w  celu  przeprowadzenia  konkursu  dla  wyłonienia  kandydata   na  stanowisko
dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  29  im.  Adama  Mickiewicza  w Lublinie,
ul. Wajdeloty 1;

Nr dokumentu Mdok: 42679/03/2020 strona 1 z 2
OW-KA.2111.7.2020



Prezydent Miasta Lublin

6) nr 84/3/2020 z dnia 17 marca 2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej
w  celu  przeprowadzenia  konkursu  dla  wyłonienia  kandydata  na  stanowisko
dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 34 im.  Kornela Makuszyńskiego  w Lublinie,
ul. Ireny Kosmowskiej 3.

§ 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.

Strona 2 z 2 Nr dokumentu: 42679/03/2020
OW-KA.2111.7.2020

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

	1) nr 60/3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5;
	2) nr 61/3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, plac Wolności 4;
	3) nr 62/3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie, al. Spółdzielczości Pracy 65;
	4) nr 63/3/2020 z dnia 13 marca 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 22 w Lublinie, ul. Wyścigowa 29;
	5) nr 76/3/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Wajdeloty 1;
	6) nr 84/3/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, ul. Ireny Kosmowskiej 3.
	1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
	2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

