
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 27/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w formie usług opieki  wytchnieniowej  skierowanych do członków  rodzin  lub
opiekunów  sprawujących  bezpośrednią  opiekę  nad  dziećmi  z  orzeczeniem
o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub
długoterminowej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego
współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia,
rehabilitacji  i  edukacji  a  także  nad  osobami  ze  znacznym  stopniem
niepełnosprawności  w  miejscu  zamieszkania  osoby  niepełnosprawnej,
mieszkańców Miasta Lublin w 2019 r. 

Na podstawie art.  30 ust.  1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571), art. 15 ust. 2a ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  688  i  poz.  1570)  oraz  §  8  ust.  1  załącznika  do  uchwały
nr  1268/XLIX/2018 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  25  października  2018 r.  w  sprawie
uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz
z  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego o wolontariacie na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz.
5489) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję  konkursową  do  oceny  ofert  złożonych  przez  podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania  publicznego  z  zakresu  pomocy  społecznej  w  formie  usług  opieki
wytchnieniowej  skierowanych  do  członków  rodzin  lub  opiekunów  sprawujących
bezpośrednią  opiekę  nad  dziećmi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie
ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub  długoterminowej  opieki  lub  pomocy  innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia,  rehabilitacji  i  edukacji  a  także  nad  osobami  ze  znacznym  stopniem
niepełnosprawności w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, mieszkańców
Miasta Lublin w 2019 r., zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Przewodniczący  Komisji  –  Edyta  Bujalska-Pawlak  –  przedstawiciel  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;
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2) Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  –  Norbert  Pędzisz  –  przedstawiciel
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;

3) Sekretarz Komisji  – Anna Szema – przedstawiciel  Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Lublinie;

4) Członek Komisji – Beata Bednarczyk – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Lublinie;

5) Członek  Komisji  –  Piotr  Nakonieczny  –  Prezes  Zarządu  Fundacji  na  Rzecz
Seniorów „BONUM VITAE”;

6) Członek  Komisji  –  Małgorzata  Kula  –  przedstawiciel  Wydziału  ds.  Osób
Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.

§ 2

1. Komisja działa i dokonuje oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w  §  8
i  § 9  załącznika  do  uchwały  nr  1268/XLIX/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia
25  października  2018  r.  w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  Gminy
Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2019.

2. Ocena formalna i merytoryczna ofert dokonywana jest z zastosowaniem wzorów
kart stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Lublinie. 

§ 4 

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Społecznych.

§ 5 

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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