
Ą463ZARZĄDZENIE NR VIII/ /2023
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia ...-? .....stycznia 2023 r.

w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych
z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559
z późno zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1634 z późno zm.), 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 2022 r. poz. 1327 z późno zm.), uchwały Nr XLV/333/2022 Rady
Miasta Lubartów z dnia 4 października 2022 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubel.
z 2022r. poz. 4897), w związku z przeprowadzonym Otwartym Konkursem Ofert zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję wyboru ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej dla podmiotów wyłonionych w drodze Otwartego Konkursu Ofert, zgodnie z załącznikiem do
zarządzenia. Udzielenie dotacji i zawarcie umów na realizację zadań publicznych nastąpi po uchwaleniu lub
ustaleniu budżetu Gminy Miasto Lubartów na 2023 rok.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Lubartów i Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BWTniS~bartów

Krzysztof Paśnik



Załącznik do zarządzenia Nr VIII/ ..11.ą? .../2023
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia .....?.....stycznia 2023 r.

Przyznana
L.p. NAZWA OFERENTA TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO kwota

dotacji

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1. Klub Sportowy "ORLIK" Szkolenie dzieci i młodzieży na potrzeby rozwoju piłki 25000,00LUBARTÓW nożnej w mieście Lubartów.

Szkolenie i współzawodnictwo w sportach walk
2. Klub Sportowy "Workout" z uwzględnieniem jubileuszu 480 rocznicy 3 000,00

założenia Miasta Lubartów.
Lubartowski Uczniowski Klub Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

3. Sportowy poprzez szkolenie zawodników oraz udział we 8000,00
współzawodnictwie sportowym w szachach.

Miejski Klub Sportowy Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie
4. "LEW ART" Autonomiczna sportowym w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwo, 170000,00

Grupa Sekcji tenis stołowy i taekwon-do.

5. Miejski Klub Sportowy Szkolenie zawodników i rozgrywki piłkarskie 2023. 190000,00"LEW ART" Lubartów

6. Młodzieżowy Klub Sportowy MISTRZOWSKI MKS "LUBARTÓW". 30000,00"LUBARTÓW"

7. Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie sportowe młodzieży w koszykówce 4000,00"REKORD" Lubartów oraz udział we współzawodnictwie sportowym.


