
Sprawozdanie z naboru kandydatów na członków komisji 

konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych 

konkursów ofert w 2022 roku  

Informacje ogólne: 

Nabór kandydatów został przeprowadzony na podstawie uchwały 

Nr CCCXVIII/5599/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z 7 grudnia 2021 roku 

podętej zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz § 16 „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Lubelskiego z organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok” stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr XXXI/479/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego  

z organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego  

z 2021 r. poz. 5840). 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących złożone oferty  

w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Lubelskiego w 2022 roku, został przeprowadzony w terminie od 8 grudnia do 16 

grudnia 2021 roku. 

Wymagania: 

Kandydatami na członków komisji konkursowych mogły być osoby wskazane przez 

organizacje pozarządowych i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W ogłoszeniu o naborze wskazano, że z prac komisji konkursowych wyłączone 

zostaną osoby reprezentujące lub rekomendowane przez organizacje składające 

oferty w danym zadaniu publicznym, jak również nie będą mogły brać udziału osoby 

pozostające z oferentami w takim stosunku prawnym i faktycznym, który mógłby 

wywołać stronniczość lub interesowność.  

Zadania 

Zadania komisji konkursowej zostały szczegółowo określone w Programie współpracy 

Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok będącego 

załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXXI/479/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego  

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu 

Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, (Dz. Urz. Woj. Lub. 

z 2021 r. poz. 5840). 



Składanie dokumentów: 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać 

kandydatów na członków komisji konkursowych na formularzu zgłoszeniowym: 

osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie przy ul Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Kandydaci do komisji konkursowych PP-2022”; za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.- Prawo pocztowe lub przesyłką 

kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Artura 

Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Kandydaci do komisji konkursowych  

PP-2022” lub drogą elektroniczną na adres www.promocja@lubelskie.pl. W przypadku 

złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania 

kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decydowała data wpływu wniosku 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego 

urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w przypadku 

przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznano się za doręczony z chwilą 

wpływu na wskazany adres e-mail. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie były 

rozpatrywane. 

Informacje dodatkowe: 

Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialny był Departament Promocji, Sportu  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

Uprawnione podmioty zgłosiły 2 kandydatów na członków komisji konkursowych 

opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Lubelskiego w 2022 roku, we wszystkich obszarach, tj: 

1. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, promocja 

zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich oraz aktywizacja bezrobotnych. 

2. Ochrona i promocja zdrowia, rehabilitacja społeczno-zawodowa osób 

z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, ochrona i promocja zdrowia. 

3. Twórczość artystyczna edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

4. Turystyka, krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

5. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność wpierająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

6. Rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność i społeczeństwo 

informacyjne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej. 

Informacja o zakończeniu naboru i lista kandydatów na członków komisji 

konkursowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Województwa 

Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce: Promocja, Sport, Turystyka, NGO / 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Informacje, po zatwierdzeniu listy 

kandydatów przez Zarząd Województwa Lubelskiego.  

http://www.promocja@lubelskie.pl
http://www.lubelskie.pl/

