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Lp. 
Podstawa 
prawna 

Numer 
i data 

podstawy 
prawnej 

Zakres upoważnienia Utrata ważności 

1 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

866/2003 z 
23.12.2003 

Upoważnienie do jednoosobowego kierowania 
szkołą, w tym do jednoosobowego działania w 
zakresie związanym z zarządem powierzonym 
mieniem oddanym w trwały zarząd 

 

2 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

85/2004 z 
26.02.2004 

Upoważnienie do jednoosobowego kierowania 
szkołą, w tym do jednoosobowego działania w 
zakresie związanym z zarządem powierzonym 
mieniem oddanym w trwały zarząd 

 

3 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

74/4/2012 z 
30.04.2012 

Upoważnienie do realizacji zadań wynikających z 
projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 
w Gminie Lublin” 

 

4 WOiW 
Urząd 
Miasta 
Lublin 

28.11.2012 Upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO dla 
Sp6 

 

5 Pismo z 
WOiW 

24.07.2015 Upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO dla 
Sp6 

21.08.2018 
(Oryginał w aktach 
osobowych  p. dyr.) 

6 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

40/11/2016 
z 
16.11.2016 

Pełnomocnictwo do: 
1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy 
Lublin w sprawach wynikających z zakresu 
działania Szkoły, 
2) zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Lublin 
w ramach planu finansowego Szkoły, 
3) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie 
określonym w pkt 1-2 wicedyrektorom Szkoły. 

(Oryginał w aktach 
osobowych  p. dyr.) 

7 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

48/7/2018 z 
12.07.2018 

Pełnomocnictwo do: 
1) wydawania w moim imieniu decyzji 
administracyjnych w sprawie ustalenia 
wysokości ponoszonych przez rodziców opłat za 
korzystanie przez dziecko z wychowania 
przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w 
oddziale przedszkolnym; 
2) wydawania wezwań i postanowień w trakcie 
postępowania administracyjnego w zakresie spraw, 
o których mowa w pkt 1. 
3) reprezentowania Gminy Lublin przed sądami 
administracyjnymi we wszystkich instancjach, 
organami administracji publicznej, organami 
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach 
administracyjnych w zakresie egzekwowania 
należności pieniężnych z tytułu korzystania przez 
dziecko z wychowania przedszkolnego oraz za 
korzystanie z wyżywienia w oddziale 
przedszkolnym; 
4) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie 
określonym w pkt 1 radcom prawnym lub 
adwokatom; 
5) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy 
Lublin dotyczących działalności kierowanej 
jednostki w zakresie określonym w pkt 1. 

 

8  15.11.2018 Upoważnienie do dostępu do Systemu Informacji 
Oświatowej 

31.08.2023 

9 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

50/12/2018 
z 
31.12.2018 

Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań: 
1) związanych z realizacją zamieszczonych w 
załączniku nr 2 do uchwały nr 10/II/2018 Rady 
Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w 
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sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Lublin przedsięwzięć, do wysokości limitów 
zobowiązań określonych w tym załączniku,  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 

10 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

89/1/2020 z 
27.01.2020 

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w 
imieniu Gminy Lublin w związku z realizacją 
projektu Akademia Chóralna-Śpiewająca Polska. 

(Oryginał w aktach 
osobowych  p. dyr.) 

11 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

107/1/2020 
z 
27.01.2020 

Pełnomocnictwo do wydawania w moim imieniu 
decyzji administracyjnych w sprawie zwalniania 
rodziców w całości lub w części z opłat za 
korzystanie przez dziecko z wychowania 
przedszkolnego  

(Oryginał w aktach 
osobowych  p. dyr.) 

12 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

14/4/2020 z 
03.04.2020 

Upoważnienie do bezpłatnego użyczania 
nauczycielom, rodzicom lub opiekunom prawnym, 
pełnoletnim uczniom sprzętu niezbędnego do 
realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość lub innego sposobu kształcenia, w 
szczególności komputera, laptopa lub tableta 

Oryginał w aktach 
osobowych  p. dyr.) 

13 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

54/11/2020 
z 
27.11.2020 

Upoważnienie do podpisywania dokumentów 
aplikacyjnych i zgłoszenia do projektu Akademia 
Chóralna-Śpiewająca Polska oraz składania 
oświadczeń woli w imieniu Gminy Lublin w 
związku z realizacją ww. projektu 

 

14 Zarządzenie 
Prezydenta 
Miasta 
Lublin 

111/12/2020 
z 
31.12.2020 

Upoważnienie do zaciągania w 2021 roku 
zobowiązań: 
1) związanych z realizacją przedsięwzięć 

zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały 
nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 
17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej, do wysokości limitów 
określonych w tym załączniku,  

2)  z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i 
z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy. 

 

 


