
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 84/2/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  53/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
31 grudnia  2018  r.  w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego
Departamentu Spraw Społecznych

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 § 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  Spraw  Społecznych,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 53/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
31 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu
Spraw  Społecznych,  zmienionego  zarządzeniem  nr  1/1/2021  Prezydenta  Miasta
Lublin z dnia 12 stycznia 2021 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia
10 listopada 2020 r. z późn. zm.), wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  informacji  i  komunikacji  społecznej
     (IPS-IK);”;

2) w § 12 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) prowadzenia  rejestru  zamówień  zwolnionych  z  obowiązku  stosowania
      przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
      (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320);”;

3) w § 20 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

       „Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  informacji  i  komunikacji
społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu:”;

4) w § 29 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenia  rejestru  zamówień  zwolnionych  z  obowiązku  stosowania
      przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;”.
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§ 2

         Schemat graficzny struktury organizacyjnej Departamentu Spraw Społecznych,
stanowiący  załącznik  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Departamentu  Spraw
Społecznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 3

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 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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