
UCHWAŁA NR CDXXXVIII/7725/2023 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia 14 marca 2023 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej 

w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023 

ogłoszonego w dniu 13 stycznia 2023 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 15  

ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), uchwały nr XLIII/631/2022 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok  

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 312) oraz uchwały nr XL/616/2022 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego poz. 5077) - Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr CDXXXIV/7648/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 

28 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu 

zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023 ogłoszonego w dniu 

13 stycznia 2023 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego 

z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku - wprowadza się następującą zmianę: 

dotychczasowy załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wicemarszałek 

Michał Mulawa 

Marszałek Województwa 

Jarosław Stawiarski 

 


