
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie 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

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  446  z  późn.  zm.)  oraz  §  22  ust.  1  Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr
100/2011  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  24  lutego  2011  r.  w  sprawie  nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin  (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.
z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam  następujące  wzory  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, 
zwanej dalej „ustawą”:

1) wzór karty oceny formalnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
2) wzór  karty oceny merytorycznej  w konkursach na wsparcie realizacji  zadania 

publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
3) wzór karty oceny merytorycznej w konkursach na powierzenie realizacji zadania 

publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane 
dalej  „organizacjami”,  zobowiązane  są  do  składania  ofert  za  pośrednictwem 
elektronicznego  generatora  ofert,  wskazanego  przez  Prezydenta  Miasta  Lublin
w stosownym ogłoszeniu konkursowym.

2. Oferty  wypełnione  we  wskazanym  elektronicznym  generatorze  ofert,  należy 
wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji
i złożyć w sposób wskazany w stosownym ogłoszeniu konkursowym. 
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§ 3

W  otwartych  konkursach  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  przez 
organizacje,  ogłoszonych  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  zarządzenia, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr  7/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia
2013 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.

§ 5

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  dyrektorom  komórek  organizacyjnych 
Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  dyrektorowi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie
w Lublinie.

§ 6

Nadzór nad realizacją  zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Kultury,
Sportu i Relacji Zewnętrznych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

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