Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 59/10/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pani Teresy Komisarczuk-Kieroń – pracownika
Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych do podpisywania pism i dokumentów
oraz poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących
projektu pt. „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające
w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 25 ust. 1 i § 28
ust. 7 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 z późn. zm.
oraz § 10 ust. 5 Instrukcji w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dowodów
księgowych w Urzędzie Miasta Lublin, stanowiącej załącznik do zarządzenia
nr 104/9/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lublin
zarządzam, co następuje:
§1
W celu prawidłowej realizacji projektu pt. „LUBInclusiON – działania
profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych
miejsc usług społecznych” upoważniam Panią Teresę Komisarczuk-Kieroń –
pracownika Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych do:
1) podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych w zakresie zadań wynikających
z realizacji projektu;
2) poświadczania za zgodność z założeniami projektu dowodów księgowych, na
podstawie których dokonywane są wydatki realizowane w ramach projektu;
3) potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów stanowiących załączniki
do wniosku o płatność;
4) podpisywania w systemie SL2014.gov.pl w formie elektronicznej (profil zaufany)
korespondencji kierowanej do Instytucji Zarządzającej.
§2
Upoważnienia udzielam na czas trwania projektu, o którym mowa w § 1 oraz
przygotowania sprawozdania końcowego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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(-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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