Zarządzenie Nr VI1/297/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie:

dotacji na realizację zadań określonych Uchwałą Nr XIV/80/2016 Rady
Miasta Lubartów z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 127 ust. I pkt I 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 2 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 XIII64/2015 Rady Miasta
Lubartów z dnia 19 października 2015 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
2016 (Dz. Urz. Woj. Lube!' z 2015, poz. 5378), Uchwałą Nr XIV/80/2016 Rady Miasta Lubartów z
dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz Uchwałą Nr XIII176/2015
Rady Miasta Lubartów z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, w
związku z przeprowadzonym

Otwartym Konkursem Ofert, zarządzam co następuje:

§1
Ustalam wysokość dotacji na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, określonych Uchwałą Nr
XIV/80/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016 dla podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert,
w kwotach wskazanych w załączniku.
§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 (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 i ma zastosowanie do roku budżetowego 2016.
§5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
stronie internetowej www.lubartow.plina
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów.

ubartów

na

Załącznik do
Zarządzenia Nr VIV297/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 21 kwietnia 2016r.

Wykaz dotacji z budżetu Miasta Lubartów na realizację zadań Gminy Miasta
Lubartów określonych Uchwałą Nr XIV/80/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 23
lutego 2016 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Lp.

NAZWA OFERENTA

Kwota
dotacji

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Lubartowski Klub Pływacki
l

"SKALAR"

2

Lubartowski Uczniowski Klub
Sportowy

3

4

5

6

7

8

9

Stowarzyszenie AL WERNIA
Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i Rodziny
Stowarzyszenie AL WERNIA
Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i Rodziny
Stowarzyszenie AL WERNIA
Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i Rodziny
Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna
Grupa Sekcji

"XVI Ogólnopolski
Czermińskiego

Turniej

Szachowy"

Memoriał

Ryszarda

500 zł

Droga do dojrzałości- pomoc psychologiczna dla osób dorosłych

5000 zł

Mam prawo do beztroski - pomoc psychologiczna
i młodzieży

dla dzieci

Program profilaktyczny "Odczuwaj, zaufaj, powiedz"

Pingpongowe wtorki - V edycja pod hasłem "Gra w ping ponga
od używek odciąga"

Stowarzyszenie "ODNOWA"
przy Kościele o. Kapucynów w
Trzeźwościowy Rajd rowerowy i dzień dziecka
Lubartowie
Stowarzyszenie "ODNOWA"
Działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez
przy Kościele o. Kapucynów w organizację różnych form spędzania wolnego czasu i organizację
imprez w obszarze kultury i sztuki, edukacji, kultury fizycznej
Lubartowie
i sportu, krajoznawstwa i turystyki - bez zażywania używek
Stowarzyszenie Klub
Abstynenta "NADZIEJA"

Stowarzyszenie Inicjatyw
10

4000 zł

Ze SKALAREM pływam - używek nie zażywam

Lokalnych "SIL"

"DROGA DO TRZEŹWOŚCI"
uzależnionych
od alkoholu
społecznym

kompleksowe działania dla osób
wykluczeniem
I
zagrożonych

Działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez
organizację różnych form spędzania wolnego czasu i organizację
imprez w obszarze kultury i sztuki, edukacji, kultury fizycznej
i sportu, krajoznawstwa i turystyki - bez zażywania używek.

4000 zł

4000 zł

2670 zł

3000 zł

5830 zł

60000 zł

1000 zł

