
Zarządzenie Nr VI1/42/2015
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie: wyboru ofert, przyznania dotacji i jej wysokości na realizację zadań
promocji Miasta Lubartów przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedzialające w celu osiągnięcia zysku, podczas
realizowanych przez siebie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz
sportowym i sportowo - rekreacyjnym w roku 2015.

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. l pkt l 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.), w związku
z Uchwałą Rady Miasta Lubartów Nr V/32111 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubartów dla podmiotów niezaliczanych do
sektora.finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. U. Woj. Lube!' Nr 88, poz. 1657) i Uchwałą
Nr IIII191l5 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na
rok 2015, w związku z przeprowadzonym Otwartym Konkursem Ofert, zarządzam co następuje:

§ 1
l. Po zasięgnięciu opmu zespołu opiniodawczo-doradczego dokonuję wyboru ofert

i przyznaję dotację na realizację zadań promocji Miasta Lubartów podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych
przez siebie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz sportowym i sportowo - rekreacyjnym
w roku 2015.

2. Wykaz podmiotów, o których mowa w ust. l oraz przyznanych kwot dotacji określa załącznik do
zarządzenia.

§2
Warunki powierzenia lub wspierania wykonania zadań wymienionych w załączniku do
zarządzenia określi umowa, 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.).

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Samodzielnemu Stanowisku ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowym i.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2015.

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

http://www.lubaliow.plina


Załącznik do
Zarządzenia Nr VIV42/20l5
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 3 marca 2015r.

Wykaz dotacji z budżetu Gminy Miasto Lubartów na realizację zadań promocji Miasta
Lubartów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające

w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych przez siebie przedsięwzięć
o charakterze kulturalnym oraz sportowym i sportowo - rekreacyjnym w roku 2015.

Przyznana
L.p. NAZWA OFERENTA TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO kwota

dotacji

1 Młodzieżowy Klub Promocja Lubartowa - XX Ogólnopolskie Biegi Lewarta 2500 złLekkoatletyczny "NEFRYT"
Stowarzyszenie AL WERNIA

2 Franciszkańskie Dzieło II Półmaraton Lubartowski "Bez Granic" 9000 zł
Promocji Młodzieży i Rodziny

3 Miejskie Koło Turystyki Jubileusz XX -lecia Stowarzyszenia Miejskiego Koła 4000 złRowerowej "RELAKS" Turystyki Rowerowej "Relaks"

4 Lubartowski Klub Pływacki Dzień dziecka na wesoło 600 zł
"Skalar"

5
Lubartowski Klub Pływacki III Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar Burmistrza Miasta 1000 zł
"Skalar" Lubartowa

Stowarzyszenie Ochotnicza Promocja Miasta Lubartów podczas przedsięwzięć o
6 charakterze kulturalnym oraz sportowym i sportowo- 9000 złStraż Pożarna rekreacyjnym w roku 2015

7
Klub Sportowy ORLIK Promocja miasta Lubartów poprzez udział w turnieju 4450 złLUBARTÓW międzynarodowym w Antwerpii

8
Lubartowskie Towarzystwo Jubileusz 6O-lecia działalności Lubartowskiego 4000 złRegionalne Towarzystwa Regionalnego

9 MKS "LEW ART" AGS XXII Święto Roweru 5000 zł

10 MKS "LEW ART" AGS
Jubileusz 50-lecia sekcji tenisa stołowego MKS Lewart 2500 złLubartów - "Turniej wychowanków"

11 MKS "LEWART" AGS
XVI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego "Mamo, tato 1000 złpograj z nami"

Stowarzyszenie Pomocy
12 Dzieciom" Niech się serce 2 500 zł

obudzi" im. Jana Pawła II .Pod prąd"
Stowarzyszenie Pomocy Półrnaraton Bez Granic - miasteczko integracyjne dla osób

13 Dzieciom" Niech się serce niepełnosprawnych 2000 zł
obudzi" im. Jana Pawła II

Promocja Miasta Lubartów podczas imprez sportowych -

14 Miejski Klub Sportowy w ramach rozgrywek IV ligi lubelskie, Puchar Polski na 2500 zł
"LEWART" szczeblu województwa oraz innych wydarzeń sportowych

dla mieszkańców Lubartowa i okolic

15 Lubartowski Uczniowski Klub XV Ogólnopolski Turniej Szachowy 2250 złSportowy

16 Młodzieżowy Klub Sportowy Promocja Miasta Lubartów w ramach Pucharu Polski 7700 zł,
"LUBARTOW" Wschodniej MMA i BJJ


