
w sprawie:

farządzenie Nr VIII/h:1/2019
Burmistrza Miasta Lubartów
i dnia .~. kwietnia 2019 roku
l I

wyboru ofert iudzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 20~9 roku zadań
publicznych ~Ibudżetu Gminy Miasto Lubartów o charak~erze pożytku
publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony d~br kultury
idziedzictwa balrodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania, oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

i

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 si1rpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z fO 17 r., 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. Jez. 450 z późno
zm.), w związku z Uchwałą Nr rY4/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 20~8 r. w sprawie
uchwalenia Programu wspÓłprJcy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami okreslonymi wart. S ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie nh 2'019 rok (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018, poz. 5793) i Uchwałą Nr
IV/26/2019 Rady Miasta Lubartpw z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały lbudżetowej na
2019 rok, w związku z przeprowadzonym Otwartym Konkursem Ofert, zarządzam co nf"stępuje:

§1 I
Dokonuję wyboru ofert i udzi~lam dotacji na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania, oraz działalności na rzecz osób w wieku e~erytalnym dla
podmiotów wyłonionych w rodze Otwartego Konkursu Ofert, zgodnie z załącznikiem do
zarządzenia. l

§2
Wspieranie wykonania zadań ujętych w §1 i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem alt. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisów ustawy
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działa ności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§4
1. Zarządzenie 'Wchodzi w życie z dniem wydania. I

2. Zarządzenie podlega ogłoszefiUl przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej www.1ubrtow.plina tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta LubartówJ

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lubartów.

Burmistrz Miasta Lubartów
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http://www.1ubrtow.plina


do realizacji zadań publicznych Gminy
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i "'''''''''1''''''4''
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uziaramoscr na rzecz osób w wieku emerytalnym.
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Wykaz oferentów ~'Th ••·."

w 2019 roku w

Załącznik do
Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta
z dnia ~-kwietnia 2019

Przyznana
kwota
dotacji

L.p. TYTUŁ ZADANIA F'UBLI '

1 Dzieło Promocji KAPUCYNALNIA - Festyn Rodzinny 2019 7000 zł
Młodzieży iRodziny

2 Fundacja im. Wincentego OPERA NA PROWINCJI Straszny dwór 16000 złi Franciszka Lesslów

3 Fundacja MiYEvergreen U boku mistrza - Stanisław Węgielski - rzeźb 4000 złz Lubartowa

4
Lubartowskie Audycje muzyczne 1000 złTowarzystwo Muzyczne

5 Lubartowskie VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej 3000 złTowarzystwo Muzyczne

6
Lubartowskie 3000 zł

Przygotowanie, organizacja i udział wOchotnicza Straż7 Pożarna w Lubartowie festiwalach, przeglądach i innych . 16000 zł

8 Ochotnicza Straż 10000 złPożarna. w Lubartowie

5900 zł

5000 zł

3300 zł

2 Organizacja spotkań okolicznościowych

3 Zrozumieć seniora - potrzeby i emocje


