
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 73/7/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom
objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania  zakupu podręczników,  materiałów edukacyjnych i  materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020–2022 

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i § 8
ust.  3  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  26  czerwca  2020  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków udzielania  pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania  zakupu  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i  materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020–2022  (Dz. U. poz. 1227) 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.)

§ 1

Ustalam  termin  składania  wniosków  o  udzielenie  pomocy  uczniom  objętym
Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020–2022 do dnia 4 września danego roku szkolnego odpowiednio w 2020 r., 2021 r.
i 2022 r.

§ 2

    Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Oświaty
i Wychowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

                 (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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