
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 123/3/2022

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. włączenia
poprzez kulturę

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz § 18 pkt 1 i § 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  29  października  2021  r.
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam Pana Dariusza Jachimowicza – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta
Lublin ds. włączenia poprzez kulturę, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) współpraca  z  miejskimi  instytucjami  kultury  oraz  lubelskimi  organizacjami
pozarządowymi  w  zakresie  działań  na  rzecz  włączenia  obywateli  Ukrainy,
o których mowa w art.  1 ust. 1 i  2 ustawy dnia 12   marca 2022 r.  o pomocy
obywatelom  Ukrainy  w  związku  z  konfliktem  zbrojnym  na  terytorium  tego
państwa (Dz. U. poz. 583, 584, 682, 683 i 684), zwanymi dalej  „obywatelami
Ukrainy”, poprzez kulturę w życie miasta Lublin;

2) koordynacja  działań  miasta  Lublin  i  jednostek  organizacyjnych  miasta  Lublin
na rzecz integracji kulturowej obywateli Ukrainy;

3) wzmacnianie  roli  kultury  i  sztuki  oraz  wydarzeń  kulturalno-społecznych
w procesach integracji międzykulturowej;

4) inicjowanie projektów i wydarzeń służących integracji w celu wzbogacenia oferty
kulturalnej miasta Lublin tak, by była dostępna dla nowej społeczności miasta
Lublin;

5) analiza  wyzwań,  jakie  stoją  przed  lubelskim  środowiskiem  kultury  w  obliczu
wojny oraz napływu obywateli Ukrainy do miasta Lublin;

6) wspieranie  procesów  angażowania  nowych  mieszkańców  miasta  Lublin
we współtworzenie oferty kulturalnej miasta Lublin.
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§ 3

Pełnomocnik  w  realizacji  swoich  zadań  podlega  bezpośrednio  Prezydentowi
Miasta Lublin.

§ 4

Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Biuro Partycypacji Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Prezydent Miasta Lublin

  (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

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