
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 53/3/2022

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie ustanowienia  Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds.  pomocy
obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi

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) oraz § 18 pkt 1, § 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  29  października  2021  r.
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam  Pana  Andrzeja  Wojewódzkiego  –  Sekretarza  Miasta  Lublin
–  Pełnomocnikiem  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds.  pomocy  obywatelom  Ukrainy
uciekającym przed działaniami wojennymi,  zwanymi dalej „obywatelami Ukrainy”.

§ 2

Do  zadań  Pełnomocnika,  o  którym  mowa  w  §  1,  należy  organizowanie
i koordynowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy określonej
w  ustawie  z  dnia  12  marca  2022  r.  o  pomocy  obywatelom  Ukrainy  w  związku
z  konfliktem  zbrojnym  na  terytorium  tego  państwa  (Dz.  U.  poz.  583),
a w szczególności:

1) organizowanie  i  koordynowanie  we  współpracy  z  właściwymi  komórkami
organizacyjnymi i stanowiskami pracy w departamentach Urzędu Miasta Lublin
oraz  jednostkami  organizacyjnymi  miasta  Lublin  działań  w  zakresie
przygotowania,  wyposażenia  i  funkcjonowania  miejsc  zakwaterowania
tworzonych przez miasto Lublin dla obywateli Ukrainy; 

2) przygotowywanie i wdrażanie procesów związanych z obsługą administracyjną
obywateli Ukrainy;

3) koordynowanie  we  współpracy  z  właściwymi  komórkami  organizacyjnymi
i  stanowiskami  pracy  w  departamentach  Urzędu  Miasta  Lublin  i  jednostkami
organizacyjnymi  miasta  Lublin  pomocy  humanitarnej  dla  obywateli  Ukrainy
kierowanej przez podmioty zewnętrzne do miasta Lublin;

4) reprezentowanie  Prezydenta  Miasta  Lublin  w  pracach  komisji,  sztabów
kryzysowych i ciał kolegialnych w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy;
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5) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie współpracy z instytucjami
rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi
podmiotami w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 3

Upoważniam Pełnomocnika, o którym mowa w § 1, do podpisywania, w moim
imieniu, pism i dokumentów w sprawach z zakresu realizacji zadań wskazanych w § 2.

§ 4

Zobowiązuję:

1) pracowników Urzędu Miasta Lublin do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia
Pełnomocnikowi, o którym mowa w § 1, w zakresie realizacji jego zadań;

2) kierowników  jednostek  organizacyjnych  miasta  Lublin  do  ścisłej  współpracy
z Pełnomocnikiem, o którym mowa w § 1.

§ 5

Pełnomocnik,  o  którym  mowa  w  §  1,  w  realizacji  swoich  zadań  podlega
bezpośrednio Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 6

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.

Strona 2 z 2 Nr dokumentu: 30850/03/2022 

http://www.bip.lublin.eu/

	1) organizowanie i koordynowanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w departamentach Urzędu Miasta Lublin oraz jednostkami organizacyjnymi miasta Lublin działań w zakresie przygotowania, wyposażenia i funkcjonowania miejsc zakwaterowania tworzonych przez miasto Lublin dla obywateli Ukrainy;
	2) przygotowywanie i wdrażanie procesów związanych z obsługą administracyjną obywateli Ukrainy;
	3) koordynowanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w departamentach Urzędu Miasta Lublin i jednostkami organizacyjnymi miasta Lublin pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy kierowanej przez podmioty zewnętrzne do miasta Lublin;
	4) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lublin w pracach komisji, sztabów kryzysowych i ciał kolegialnych w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy;
	5) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi podmiotami w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
	1) pracowników Urzędu Miasta Lublin do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Pełnomocnikowi, o którym mowa w § 1, w zakresie realizacji jego zadań;
	2) kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem, o którym mowa w § 1.
	1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
	2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

