
Zarządzenie Nr VII/55112017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie: dotacji na realizację. w 2017 roku zadań publicznych z budżetu Gminy
Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa
wyższego, .edukacji, oświaty iwychowania, rewitalizacji społecznej
i kulturalnej Rynku II oraz działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późno zm.), 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 2016 r., poz. 1870, 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
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późno zm.) w związku z Uchwałą nr XX1128/2016 Rady Miasta
Lubartów z dnia 28 października 2016 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 2017 (Dz. Urz.
Woj. LubeJ. z 2016, poz. 4599) oraz Uchwałą Nr XXIII142/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, w związku z przeprowadzonym
Otwartym Konkursem Ofert, zarządzam co następuje:

§1
Ustalam wysokość dotacji na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacj i, oświaty
i wychowania, rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II oraz działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym dla podmiotów wyłonionych w drodze Otwartego Konkursu Ofert, w kwotach
wskazanych w załączniku.

§2
Wspieranie wykonania zadań ujętych w § 1 i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016
r., poz.1870, z późno zm.) i przepisów ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późno zm. ).

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lubartów.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2017.

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

http://www.lubartow.plina


Załącznik do
Zarządzenia r VII/551/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 20 lutego 2017 r.

Wykaz dotacji z budżetu Gminy Miasto Lubartów na realizację zadań pożytku
publicznego na rok 2017 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania oraz
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przyznana
L.p. NAZWA OFERENTA TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO kwota

dotacji

I. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

l Fundacja WCZORAJ I DZIŚ DLA 1I" ••Ojwej w Lubartowie, najpiękniejszy w
3500 złJUTRA świecie świat ...II

2 Lubartowskie Towarzystwo Kulturalna Wiosna 1500 zł
Muzyczne

3 Lubartowskie Towarzystwo Audycje muzyczne 800 zł
Muzyczne

4 Lubartowskie Towarzystwo
V Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej

4000 zł
Muzyczne SEMPRE

Ochotnicza Straż Pożarna
Przygotowanie i organizacja koncertów,

5 w Lubartowie festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć 35000 zł
kulturalnych

6
Stowarzyszenie ALWERNIA Kapucyński Piknik Motocyklowy 2017 2500 złFranciszkańskie Dzieło Promocji

Młodzieży i Rodziny

7
Stowarzyszenie ALWERNIA KAPUCYNALlA2017 3000 złFranciszkańskie Dzieło Promocji

Młodzieży i Rodziny

8
Stowarzyszenie ALWERNIA Zaduszki Artystyczne 2017 1500 złFranciszkańskie Dzieło Promocji

Młodzieży i Rodziny

9
Izba Tradycji Kolejowej P.K.P. Udostępnianie i utrzymanie Izby Tradycji

2500 złStacja Lubartów Kolejowej

Rewitalizacja społeczna i kulturalna Rynku II

1. Ochotnicza Straż Pożarna Organizacja cyklu koncertów o charakterze
10000 złw Lubartowie wielotematycznym na zrewitalizowanym Rynku II

W Lubartowie



Przyznana
L.p. NAZWA OFERENTA TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO kwota

dotacji

II. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Polski Czerwony Krzyż Lubelski "Twoja krew ratuje życie - działania edukacyjne
1000 złl Oddział Okręgowy wśród młodzieży w placówkach oświatowych"

Fundacja Partnerstwa i System monitoringu i informowania o jakości 1800 zł2 Odpowiedzialnego Rozwoju, powietrza w Lubartowie
Lubartów

III.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

l
Polski Związek Emerytów,

Organizacja spotkań okolicznościowych 1500 złRencistów i Inwalidów Odział
Rejonowy Lubartów

2 Uniwersytet Trzeciego Wieku
"Trzeci wiek w zdrowiu - możemy być zdrowsi" 800 zł

Fundacja WCZORAJ I DZIŚ DLA
"W gościnie u Bractwa Flisackiego p.w. Św.

500 zł3 Barbary w Ulanowie"mTRA

4
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Seniorada w Krainie Rumianku 500 zł

"SIL" w Lubartowie


