
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 19/7/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 lipca 2019 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  59/11/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
17 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego
Urzędu Pracy w Lublinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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  z  późn.  zm. zarządzam,
co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Miejskiego  Urzędu  Pracy  w  Lublinie
stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr  59/11/2017 Prezydenta Miasta Lublin
z  dnia  17  listopada  2017  r. w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie,  zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta
Lublin: nr 30/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz nr 119/6/2018 z dnia 29 czerwca
2018 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 12 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1) stałej  opieki  nad  bezrobotnym  lub  poszukującym  pracy,  polegającej
     w szczególności  na  przygotowaniu i nadzorze nad realizacją indywidualnego

planu  działania,  świadczeniu  podstawowych  usług  rynku  pracy  w  formie
indywidualnej  oraz ułatwianiu dostępu do innych form pomocy określonych
w ustawie;”;

      2) w § 19 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
 „11) przygotowywanie i realizacja indywidualnego planu działania we współpracy
        z klientem;”.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Miejskiego  Urzędu  Pracy
w Lublinie.
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Prezydent Miasta Lublin

§ 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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