
Zarządzenie Nr VII/177/2015
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie: wyboru oferty na realizację w 2015 roku zadania publicznego z budżetu
Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późno zm.) i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późno zm.) oraz art. 5 ust. 4
pkt l i art. 15 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późno zm. ), w związku z Uchwałą nr LIIJ281114 Rady Miasta
Lubartów z dnia 30 października 2014 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 2015 (Dz. Urz.
Woj. Lube!' z 2014, poz. 4026) i Uchwałą Nr IX/50115 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca
2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok, w związku z przeprowadzonym Otwartym
Konkursem Ofert, zarządzam co następuje:

§1
l. Dokonuję wyboru oferty Miejskiego Klubu Sportowego .Lewart" Lubartów na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem "Szkolenie
zawodników oraz organizacja zawodów i udział w rozgrywkach III Ligi Lubelskiej oraz
TWojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych w piłce nożnej".
2. Przyznaję dotację Miejskiemu Klubowi Sportowemu .Lewart" Lubartów na realizację zadania
wymienionego w ust. I w wysokości 90000 zł.

§2
Powierzenie wykonania zadania ujętego w §1 i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz.885, z późno zm.) i przepisów ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późno zm.).

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lubartów.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej www.lubaliow.plina tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów.
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