Zarządzenie Nr VI1/778/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 20 lutego 2018 roku
w sprawie:

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2018 roku zadań
publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku
publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz 2018 r. poz.130) art. 127 ust. l pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 5 ust. 4 pkt 2 i art.
15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017r. poz.60, 573i 1909) w związku z Uchwałą nr
XXXl190/20 17 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018
(Dz. Urz. Woj. Lube!' z 2017, poz. 5384) oraz Uchwałą Nr
XXXV200/20 17 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018, w związku z przeprowadzonym Otwartym Konkursem Ofert, zarządzam co następuje:
§1
Dokonuje wyboru i ustalam wysokość dotacji na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla podmiotów
wyłonionych w drodze Otwartego Konkursu Ofert, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§2
Wspieranie wykonania zadań ujętych w § l i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisów ustawy
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lubartów.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lubartow.plina
tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Lubartów.

Załącznik

do

Zarządzenia Nr VIl/778/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 20 lutego 2018 r.
Wykaz dotacji z budżetu Gminy Miasto Lubartów

na realizację zadań pożytku publicznego na

rok 2018 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania oraz działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
L.p.

NAZWA OFERENTA

TYTUL ZADANIA PUBLICZNEGO

Przyznana
kwota dotacji

I. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1

Lubartowskie Towarzystwo
Muzyczne

2

Lubartowskie Towarzystwo
Muzyczne

3

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubartowie

Audycje

V Ogólnopolski

800 zł

muzyczne

Festiwal

Muzyki

Kameralnej

SEMPRE
Przygotowanie
festiwali,

i organizacja

przeglądów

4000 zł

koncertów,

i innych przedsięwzięć

30000 zł

kulturalnych

4

5

6

Stowarzyszenie ALWERNIA
FranciszkańskieDzieło Promocji
Młodzieży i Rodziny
Stowarzyszenie ALWERNIA
FranciszkańskieDzieło Promocji
Młodzieży i Rodziny
Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych

Kapucyński

Piknik Motocyklowy

2018

KAPUCYNALlA 2018

Działalność

patriotyczna

2500 zł

3000 zł

500 zł

Rewitalizacja społeczna i kulturalna Rynku II
1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubartowie

Organizacja cyklu koncertów o charakterze
wielotematycznym
na zrewitalizowanym Rynku II
w Lubartowie

10000 zł

Inicjatywy związane z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości
Luba rtowskie Towa rzystwo
Muzyczne

Lubartowska Kulturalna Wiosna - "Dla Niepodległej"

3 500 zł

2

Luba rtowskie Towa rzystwo
Regionalne

"Drogi do Niepodległości" - sesja naukowa w 100
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

2750 zł

3

Lubartowskie Towarzystwo
Regionalne

"Pamięci wybitnych regionalistów" - spotkanie
okolicznościowe w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości i 100 rocznicę lubartowskiego
regionalizmu

4225 zł

1

L.p.

NAZW A OFERENT A

Przyznana
kwota
dotacji

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

II. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja Partnerstwa i

1

Odpowiedzialnego

"O jakość powietrza

Rozwoju,

1950 zł

w Lubartowie"

Lubartów

Fundacja WCZORAJ I DZiŚ DLA
2

JUTRA

Nasi dawni sąsiedzi. .. śladami
ludności

żydowskiej,

osadnictwa

rusińskiej,

olęderskiej,

775zł

niemieckiej,

tatarskiej

Fundacja WCZORAJ I DZiŚ DLA

3

4

"Lubelska

JUTRA

Polski Czerwony Krzyż Lubelski

"Twoja

Oddział Okręgowy

wśród

krew ratuje życie - działania
młodzieży

1000 zł

Droga do Wolności"

w placówkach

edukacyjne

oświatowych"

1000 zł

III.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
1

Klub Aktywnych ART-FIT

"Dzień Seniora"

- Seniorzy śladami

Działania związane z aktywizacja
2

historii

w

Lubartowie

Polski Czerwony Krzyż Lubelski
Oddział Okręgowy

poprzez uczestnictwo
działalności

seniorów

w różnych formach

kulturalno-edukacyjnej

1500 zł

- "Kulturalny

1500 zł

Senior"

3

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Odział Rejonowy

Organizacja

spotkań

okolicznościowych

1500 zł

Lubartów

4

5

Uniwersytet

Trzeciego Wieku

Uniwersytet

Trzeciego Wieku

Edukacja Seniora Hamulcem

Pięć lat minęło
wyzwania

- jubileusz

Procesu Starzenia

UTW - nowe

- bliżej mieszkańców

miasta

1000 zł

3500 zł

