Zaproszenie
do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na finansowe
wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu
osób bezdomnych
„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb
osób bezdomnych” – Edycja 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.450) zapraszam przedstawicieli
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ww.
ustawy, prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, do udziału w
pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na finansowe
wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób
bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie
potrzeb osób bezdomnych” – Edycja 2018.
Zasady udziału w pracach Komisji Konkursowej
1. Udział w pracach Komisji Konkursowej (zwanej dalej Komisją) jest nieodpłatny, za
udział w posiedzeniu członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
2. W pracach Komisji mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące
kryteria:
a) reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt
1 ww. ustawy i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
b) korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.
3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.), dotyczące wyłączenia pracownika określone w art.
24 ustawy.
4. Do zadań Komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych
ofert.
5. Zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji nie jest jednoznaczne z powołaniem go
do składu komisji.
6. Komisja powołana zostanie na podstawie zarządzenia Wojewody Lubelskiego.
7. Osoby powołane w skład Komisji zostaną poinformowane o tym telefonicznie.
8. Zgłoszenie do pracy w Komisji powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby
upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której
występuje kandydat.

Zasady składania zgłoszeń:

Zgłoszenie należy doręczyć do dnia 29 czerwca 2017 r. z dopiskiem na kopercie:
Zgłoszenie do udziału w Komisji Konkursowej „Integracja i aktywizacja społecznozawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb osób bezdomnych” – Edycja 2018, w jednej z
niżej wymienionych form:
a) przesłać pocztą na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział
Polityki Społecznej, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,
b) złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,
c) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wps@lublin.uw.gov.pl,
a następnie dostarczyć oryginał zgłoszenia w formie określonej w lit. a lub b.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik do zaproszenia.

