
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 51/7/2016
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 20 lipca 2016 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  29/9/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  12
września 2014 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta
Lublin za działania podejmowane na rzecz Miasta Lublin i  jego mieszkańców
oraz określenia Regulaminu ich przyznawania

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  446)  w  związku  z  §  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.) zarządzam, co następuje:

§ 1

      W Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Lublin za 
działania podejmowane na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 29/9/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 września 
2014 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Lublin za 
działania podejmowane na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców oraz określenia 
Regulaminu ich przyznawania wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) kultura  i  edukacja  –  inicjatywy  organizacji  pozarządowych  lub grup 
         nieformalnych aktywizujące  mieszkańców  do  czynnego  uczestnictwa 
         w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie 
         kultury  w  codziennym  życiu  mieszkańców  Lublina oraz rozwijają 
         umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania mieszkańców Lublina;”,
b) uchyla się pkt 2,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) demokracja  –  inicjatywy  organizacji  pozarządowych  lub  grup 
          nieformalnych, które  promują  aktywność  obywatelską,  wspierają 
          kształtowanie  demokratycznego  społeczeństwa  i  odnoszą  się  do  praw 
          człowieka  oraz  sprzyjają  rozwojowi  środowisk  lokalnych  oraz  integracji 
          mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta Lublin;”,
d) uchyla się pkt 5;
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2) w § 4:
a) ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

    „2. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie odpowiedniej 
          Karty Zgłoszenia, której wzór określa Prezydent Miasta Lublin w ogłoszeniu
          o konkursie.
    3. Do nagrody Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowej lub grupy 
        nieformalnej  za  najlepszą  inicjatywę,  mogą  być  zgłaszane  wyłącznie 
        inicjatywy  organizacji  pozarządowych  lub  grup  nieformalnych  realizowane 
        w latach, na które ogłoszono konkurs o nagrodę.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku inicjatyw wieloletnich, wykraczających swoim zakresem poza 
      lata  wskazane  w  niniejszym  Regulaminie,  oceniany  będzie  wyodrębniony 
      etap danej inicjatywy, zawierający się między 1 stycznia a 31 grudnia danych 
      lat, na które konkurs o nagrodę został ogłoszony.”;

3) w § 6 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:
„2. Kapituła powoływana jest przez Prezydenta Miasta Lublin.
 3. Skład Kapituły Prezydent Miasta Lublin określa spośród:
     1) przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek 
         organizacyjnych  miasta  Lublin  współpracujących  merytorycznie 
         z organizacjami pozarządowymi;
     2)  osób  posiadających  wiedzę  i  doświadczenie  w  działalności  organizacji 
        pozarządowych, w szczególności wchodzących w skład Rady Działalności 
        Pożytku Publicznego Miasta Lublin.”;

4)  uchyla się załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu.

§ 2

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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