
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 12/6/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 6 czerwca 2019 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  19/11/2016  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
14 listopada  2016  r.  w sprawie  określenia  trybu  przyznawania  dotacji  na
podstawie  art.  19a  ustawy z  dnia  24 kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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  z  późn.  zm.,  w związku z  art.  19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  zarządzeniu  nr  19/11/2016 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  14  listopada
2016 r. w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na
realizację zadań publicznych wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2  otrzymuje brzmienie:

„§ 2

        Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin oraz Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie  w  Lublinie,  zwane  dalej  „komórkami  organizacyjnymi”,  dysponujące
środkami  przeznaczonymi  na  realizację  zadań  publicznych  w  trybie  art.  19a
ustawy,  na bieżąco informują Biuro Partycypacji  Społecznej  o każdej  zmianie
wysokości tych środków i zmianie zadań, których te środki dotyczą.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6

        Dyrektor  właściwej  komórki  organizacyjnej  przekazuje  niezwłocznie  do
Biura Partycypacji Społecznej informację o decyzji Prezydenta Miasta Lublin lub
Zastępcy Prezydenta  Miasta  Lublin,  działającego na podstawie  upoważnienia
udzielonego przez Prezydenta Miasta Lublin, w odniesieniu do ocenianej oferty.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

        Biuro  Partycypacji  Społecznej  prowadzi  na  portalu  miasta  Lublin  rejestr
dotacji przyznanych w trybie art. 19a ustawy.”;
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4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

        Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.”.

§ 2

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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