
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 77/10/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 70/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 marca
2021 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na wsparcie
inicjatyw naukowych i kulturalnych pod nazwą „Program Wspierania Inicjatyw
Akademickich”

Na podstawie  art.  33 ust. 1 i  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1372  i  1834)  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 10 listopada 2020 r. z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 70/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie  ogłoszenia  Konkursu  Prezydenta  Miasta  Lublin  na  wsparcie  inicjatyw
naukowych i  kulturalnych pod nazwą „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich”
wprowadzam następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

       „w  sprawie  ogłoszenia  Konkursu  Prezydenta  Miasta  Lublin  na  wsparcie
inicjatyw akademickich pod nazwą „Lublin Akademicki””;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

                                                          „§ 1 

                Ogłaszam  Konkurs  Prezydenta  Miasta  Lublin  na  wsparcie  inicjatyw
        akademickich pod nazwą „Lublin Akademicki”, zwany dalej „Konkursem””;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a

                W roku budżetowym 2022 ustalam jedną edycję Konkursu, rozpoczynającą
        się z dniem 15 lutego 2022 r. Dokumenty aplikacyjne do Konkursu należy złożyć
        w terminie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2021 r.”.

§ 2

1.  Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 1,
     otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
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2.  Załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu Konkursu, o którym mowa w ust. 1, otrzymują
     brzmienie określone w załącznikach nr 2, 3 i 4 do niniejszego 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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