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~arządzenie Nr VIII/ ....:.Y2019
Burmistrza Miasta Lubartów
dnia .6.: kwietnia 2019 roku
w sprawie:

i

I

I

I

wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 20~9 roku zadań
publicznych ~ budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakteJrze pożytku
publicznego J zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne],
działalności Ja rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypodf:mku
dzieci
1
il młodzieży, t1 rystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz m;ób w wieku
emerytalnym
oraz ochrony i promocji zdrowia, w tymi działalności
lleczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
lleczniczej.
I

Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 L, poz. 506) i af. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. zl2017 L, poz.2077 z późno zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2]ustawy z dn. 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz ..U. z 2018 r. poz. 450 z późno
zm.), w związku z Uchwałą Nr 1;4/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2918 L W sprawie
uchwalenia Programu wspćłpnicy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarzqdowymi oraz
pOdm.iotami określonymi w art.
ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziati'ności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018, poz. 5793~ i Uchwałą Nr
N/26/201'9 Rady Miasta LUbajów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwałJi budżetowej na
2019 rok, w związku z przepro adzonym Otwartym Konkursem Ofert, zarządzam co ~astępuje:
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§1

I

Dok?nuj~ ,,!irmru ofert ~ u~zirlam dotacji na. real~zację ~~dań pożytku 'pu?l~czn9go. ":' zakresie:
wspierania lupowszechmama
fultury fizyczneJ,. działalności na rzecz dzieci l mł~dzIezy, w tym
wypoczynku dzieci i młodzie~, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz losób w wieku
emerytalnym oraz ochrony i pUlomocji zdrowia, w tym działaliności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dz~ałalności leczniczej dla podmiotów wyłonionych w drbclze Otwartego
Konkursu Ofert, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§2

Wspieranie wykonania zadań ujętych w §1 i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych i pr~episów ustawy
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dzia]alności pożytku publicznego i (I wolontariacie.
I

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lubartów.
§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
stronie internetowej www.luhartow.plina
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartóf'
I

Bunn~~w

Krzysztof Paśnik
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I

Załącznik do
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I

Zarządzenia Nr VII](~-5'2019
Bunhistrza Miasta Uubartów
z dnia E?'kwietnia 19 roku

2P
i

Wykaz oferentów
do realizacji zadań publicznych Gminy MiJslto Lubartów
w 2019 roku w zakresie:
i upowszechniania kultury fizycznej, ~z;iałalności na
rzecz dzieci i mł:OOZU:~ZV w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, tmty:styki
i krajoznawstwa,
na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony
i promocji zdrowia,
tym działalności leczniczej w rozumieniu ustafY z dnia
lS
2011 r. o działalności leczniczej,
I

L.p.

1

NAZW'A OFERENT

Dzieło Promocji
Młodzieży ii Rodziny

Przyznana
kwota
dotacji

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGb

Bieg Pokój i Dobro

1000 zł

2

Centrum Pomocy "Otoczmy
troską życie" im. Karola
W

"...potrzeba spojrzenia miłości ... "- familijny
integracyjny

l 000 zł

3

Klub Aktywnych "ART

Zawody Nordic Walking pod patronatem
Lubartowa - Marsze Nordic Walking

2000 zł

4

Klub Aktywnych "ART

5

Klub Karate Tradycyjnego
"BUSHI"

6

Klub Sport;c>vvyORLIK
LUBARTOW

7

Lubartowski Klub Pływacki
"Skalar"

8

Lubartowski Klub Pływacki
"Skalar"

1000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tradycyjne

1000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży na potrzeby rozwoju [piłki
,
w mieście Lubartów
I
.Pływanie - sportem na całe życie" - cykl
nauki pływania dzieci z klas I-III szkół podsta
miasta Lubartowa

40000 zł

I

9

10

Lubartówski Uczniowski
Klub Sportowy
Miejski Klub Sportowy
"LEW AR T" Autonomiczna

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z sekcji
oraz udział w zawodach pływackich na szczeblu
i województwa
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
szkolenie zawodników oraz udział we
sportowym w następujących dyscyplinach:

2000 zł

2000 zł
I

4000 zł

130 9100 zł

1

11

Miejski Klub Sportowy
LEWART

2000100 zł

12

Miejski Klub
-":n,,,rt,,,,,,, Lubartów

13

Miejskie Kolo Turystyki
Rowerowej "RELAKS"

14

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny

15

Młodzieżowy Klub .....
nr\rrnn''''
"LUBARTÓW"

39000 zł
500 zł

5000 zł
11 000 zł

Aktywny Lubartowianin

1000 zł
300 zł
udział

18
Szkolenie grup młodzieżowych w
siatkowej i
i w badmintonie oraz udział we współzawodnictwie

19

3000 zł
1000 zł

1.

12 000 zł

2.

2000 zł

l

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubartowie

Organizacja
wycieczki turystyczno-kraj
członków Orkiestry Dętej OSP Lubartów
udziałem w Ogólnopolskim Przeglądzie
OSPw
Marsz rekreacyjny Nordic Walking osób
niepełnosprawnych "Chodzić

Roztocze dla aktywnych seniorów
2

Senior Turysta

3

Gimnastyka korekcyjna dla seniora

Kochajmy ludzi bo tak szybko odchodzą

2000 zł

500 zł

500 zł

9000 zł
800 zł

