
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 82/8/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  41/4/2021  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na
wsparcie rozwoju i  umiędzynarodowienia lubelskiego ośrodka akademickiego
pod nazwą „Visiting Professors in Lublin”

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 10 listopada 2020 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr  41/4/2021
Prezydenta Miasta Lublin z dnia  21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu
Prezydenta  Miasta  Lublin  na  wsparcie  rozwoju  i  umiędzynarodowienia  lubelskiego
ośrodka  akademickiego  pod  nazwą  „Visiting  Professors  in  Lublin”,  wprowadzam
następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.  Zgłoszona  w  Konkursie  wizyta  winna  spełniać  wymagania  dotyczące
jej  dostępności  dla osób ze szczególnymi potrzebami,  określone w art.  6.
ustawy  z  dnia  19  lipca  2019 r.  o  zapewnieniu  dostępności  osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), czyli zapewniać
minimalną  podstawową  dostępność  architektoniczną,  cyfrową
i informacyjno-komunikacyjną. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie
w stanie  ze  względów technicznych  lub  prawnych,  zapewnić  dostępności
osobie ze szczególnymi potrzebami, winny jest zapewnić takiej osobie dostęp
alternatywny, zgodnie z art. 7 ww. ustawy.”;

2) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków na  wizytę, rozumiane
jako  poświadczenie,  zrefundowanie  lub  rozliczenie  tego  samego  wydatku
w ramach  różnych  projektów  współfinansowanych  ze  środków  krajowych,
unijnych lub innych, w tym ze środków budżetu Gminy Lublin.”.

§ 2

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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