
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 111/3/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2021 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pani  Ewy  Dumkiewicz-Sprawki  –  Dyrektora
Departamentu Oświaty i Wychowania do zawierania w moim imieniu porozumień
w sprawie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ucznia w publicznym
przedszkolu,  w  oddziale  przedszkolnym  w  szkole  podstawowej  lub  w  innej
formie  wychowania  przedszkolnego  prowadzonych  przez  gminę,  do  których
uczęszcza  uczeń  niebędący  jej  mieszkańcem,  a  także  do  wystawiania
i  podpisywania  not  obciążeniowych  oraz  prowadzenia  korespondencji
z gminami w tym zakresie 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 51 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2020 r.
poz.  2029  i  2400),  art.  96  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny
(Dz.  U.  z  2020  poz.  1740  i  2320)  oraz  §  22  ust.  1  i  §  25  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 10 listopada 2020 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Panią  Ewę  Dumkiewicz-Sprawkę  –  Dyrektora  Departamentu
Oświaty i Wychowania  do zawierania w moim imieniu porozumień w sprawie pokrycia
kosztów wychowania przedszkolnego ucznia w publicznym przedszkolu, w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez gminę, do których uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem,
a  także  do  wystawiania  i  podpisywania  not  obciążeniowych  oraz  prowadzenia
korespondencji z gminami w tym zakresie.

§ 2

Upoważnienia  udzielam  na  czas  zatrudnienia  na  stanowisku  Dyrektora
Departamentu  Oświaty  i  Wychowania  do  czasu  zatrudnienia  Dyrektora  Wydziału
Oświaty i Wychowania.

                                                              § 3

            Traci  moc  zarządzenie  nr  14/10/2014 Prezydenta  Miasta  Lublin
z  dnia  7  października  2014  r.  w  sprawie  upoważnienia  Pani  Ewy Dumkiewicz-
-Sprawki  –  Dyrektora  Wydziału  Oświaty  i  Wychowana  do  zawierania  w  moim
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imieniu  porozumień  w  sprawie  pokrycia  kosztów  wychowania  przedszkolnego
ucznia  w publicznym  przedszkolu,  w  oddziale  przedszkolnym  w  szkole
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
gminę,  do  których  uczęszcza  uczeń  niebędący  jej  mieszkańcem,  a  także
do  wystawiania  i podpisywania  not  obciążeniowych  oraz  prowadzenia
korespondencji z gminami w tym zakresie.

                                                                  § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 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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