
ZARZ1\DZENIE Nr ~3'fg NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia .2, 5 lM. -\;~O 2020 r. 

w sprawie ustanowienia Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi 
ds. edukacji kulturalnej. 

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), Programu wsparcia i rozwoju edukacji 
kulturalnej w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr VII/234119 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjycia "Programu wsparcia i rozwoju edukacji 
kulturalnej w Lodzi", w zwiqzku z § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi, stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637 IVIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, 
zmienionego zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 1225/VIIII19 z dnia 30 maja 
2019 r., Nr 1743/VIIII19 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr 2148/VIIII19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r., 
Nr 25411VIIII19 z dnia 8 listopada 2019 r., Nr 2685/VIIII19 z dnia 28 listopada 2019 r., 
Nr 2970/VIIII19 z dnia 31 grudnia 2019 r. i Nr 3120/VIII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. Ustanawiam lolanty Slawinskq-Ryszky, inspektora w Zespole ds. Mecenatu 
Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta 
Lodzi - Pelnomocnikiem Prezydenta Miasta Lodzi ds. edukacj i kulturalnej, zwanq dalej 
Pelnomocnikiem. 

§ 2. Do zadan Pelnomocnika nalezy: 
1) realizovvanie zadan okreslonych w Programie wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej 

w Lodzi, stanowiqcym zalqcznik do uchwaly Nr VII/234/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjycia "Programu wsparcia i rozwoju 
edukacji kulturalnej w Lodzi"; 

2) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lodzi w sprawach dotyczqcych edukacji kulturalnej 
wobec innych urzyd6w, instytucji i organizacji; 

3) wsp61praca z pelnomocnikami dzialajqcymi w zakresie edukacji kulturalnej w Polsce 
. . 
1 za granl cq; 

4) udzial w pracach komisji i zespol6w konsultacyjno-doradczych, dzialajqcych na terenie 
Miasta Lodzi i Polski, zajmujqcych siy problematykq edukacji kulturalnej. 

§ 3. Zobowiqzujy kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz 
kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych do wsp6ldzialania z Pelnomocnikiem oraz 
udzielania mu niezbydnej pomocy w sprawach zwiqzanych z jego zakresem zadan, 
a pozostajqcych we wlasciwosci danej kom6rki organizacyjnej lub miejskiej jednostki 
organizacyjnej. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dnietp wydania. 

:' Hanna ZDANOWSKA 


