
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 155/9/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  32/12/2018 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
21 grudnia  2018  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu
Miasta Lublin

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 22 ust. 1 i § 84 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

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lublin,  stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin, zmienionym
zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr:  62/12/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
i nr 86/7/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2019 r. z późn. zm.), wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 50 w pkt 8 wyrazy „rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN) zastępuje
się wyrazami „rejestru cen nieruchomości (RCN)”;

2) w § 57 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) realizacji zadań związanych z systemem wypożyczalni rowerowych.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

                                                            Prezydent Miasta Lublin

                                                                  (-) dr Krzysztof Żuk

   Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

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