
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 79/7/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  55/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin
z  dnia  31  grudnia  2018  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego
Departamentu Oświaty i Wychowania

Na podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.  U.  z 2020 r.  poz.  713 i  1378 oraz z 2021 r.  poz.  1038) oraz § 85
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. z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Departamentu  Oświaty  i  Wychowania,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 55/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu
Oświaty i  Wychowania,  zmienionym zarządzeniem nr 86/2/2021 Prezydenta Miasta
Lublin  z  dnia  25  lutego  2021  r. (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin
z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:

1) w  §  3  w ust.  1 w pkt  3  kropkę zastępuje  się  średnikiem i  dodaje  się  pkt  4
w brzmieniu:

„4) wieloosobowe stanowisko pracy ds. współpracy z młodzieżą (OW-WM).”;

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) związane ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań
     wykonywanych przez stanowiska pracy, o których mowa w § 8-10a.”;

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

                                                    „§ 10a

      Wieloosobowe stanowisko pracy ds. współpracy z młodzieżą realizuje
w szczególności zadania z zakresu:

               1) inicjowania i koordynowania działań mających na celu wsparcie rozwoju
                   aktywności obywatelskiej i wolontariatu młodzieży;
               2) inicjowania  i  koordynowania   działań  mających  na  celu  aktywizowanie
                   młodzieży do uczestnictwa w procesach związanych z rozwojem miasta
                   Lublin;
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               3) monitorowania i wspierania inicjatyw młodzieżowych;
               4) monitorowania  i  promowania  dobrych  praktyk  w  zakresie  działalności
                   samorządów uczniowskich;
               5) współpracy z samorządami uczniowskimi szkół z terenu miasta Lublin;
               6) współpracy  z  komórkami  organizacyjnymi,  stanowiskami  pracy
                   w departamentach,  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  instytucjami
                   i organizacjami zewnętrznymi w zakresie spraw dotyczących młodzieży;
               7) obsługi administracyjno-biurowej Młodzieżowej Rady Miasta Lublin;
               8) współpracy z Biurem Rady Miasta;
               9) bieżącego  opracowywania,  wprowadzania  i  aktualizacji  danych
                   do Biuletynu Informacji Publicznej;
             10) organizowania konferencji i spotkań  z zakresu zadań stanowiska pracy;
             11) przygotowywania  zestawień,  sprawozdań  i  analiz  z  zakresu  zadań
                   stanowiska pracy;
             12) opracowywania  materiałów  do  „Informacji  o  stanie  realizacji  zadań
                   oświatowych” w zakresie zadań stanowiska pracy;
             13) redagowania portalu miasta Lublin w zakresie zadań stanowiska pracy.”.

§ 2

Schemat  graficzny  struktury  organizacyjnej  Departamentu  Oświaty
i  Wychowania,  stanowiący  załącznik  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Oświaty
i Wychowania, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 3

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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