
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 134/3/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  96/6/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie trybu pracy Komisji do spraw nagród

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U.  z  2019 r.  poz.  506,  1309,  1571,  1696 i  1815),  §  17 Regulaminu
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury stanowiącego załącznik do uchwały nr 745/XXX/2013 Rady
Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
i upowszechniana kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 2478) 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
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r. z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 96/6/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie trybu pracy Komisji do spraw nagród wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dopuszcza się możliwość uzupełniania braków formalnych w zgłoszeniach.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W głosowaniach biorą udział  członkowie Komisji  obecni  na posiedzeniach.
     Dopuszcza  się  możliwość  oddania  głosu w inny sposób,  w szczególności
     z użyciem  elektronicznych  narzędzi  komunikacji,  takich  jak  e-mail,
     komunikatory elektroniczne.”;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z prac Komisji  sporządzany jest protokół,  który podpisuje Przewodniczący
     Komisji lub członek Komisji, o którym mowa w § 3 ust. 3.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

     (-) dr Krzysztof Żuk
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Prezydent Miasta Lublin

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