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WSTĘP
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, współpraca Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi w roku
2017 określona została w Uchwale Nr XX/128/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 28
października 2016 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” (w skrócie
„Program współpracy”).
Projekt Programu współpracy na rok 2017 był przedmiotem otwartych konsultacji
społecznych w sposób określony w Uchwale Nr XLIX/314/10 Rady Miasto Lubartów z dnia 25
października 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr 133 poz.2248)
oraz w Zarządzeniu Nr VII/411/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miasta
Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Do konsultacji zostali
zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych i wszyscy zainteresowani przedmiotową
tematyką. Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom
pozarządowym projektu Programu współpracy na rok 2017, a w konsekwencji uzyskanie opinii
zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu. Organizacje pozarządowe
zostały poinformowane drogą elektroniczną oraz poprzez stronę internetową Miasta
o rozpoczęciu i terminie konsultacji, a także o sposobie zgłaszania wniosków i uwag do projektu
Programu współpracy.
Konsultacje Projekt Programu przeprowadzono w następujących formach:
1) bezpośredniego otwartego spotkania w dniu 29 września 2016 roku w Sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Lubartów o godzinie 16:30;
2) pisemnego wyrażenia opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu konsultacyjnym;
3) zamieszczenia projektu „Programu współpracy…” na stronie internetowej Miasta
www.lubartow.pl oraz tablicy ogłoszeń z informacją o możliwości zgłaszania uwag
i opinii za pośrednictwem formularza konsultacyjnego;
4) ponadto organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Lubartów otrzymały drogą
pocztową informację o rozpoczęciu konsultacji.
Konsultacje społeczne Programu odbyły się w terminie od 21 września 2016 roku do
4 października 2016 roku. W trakcie trwania konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych
opinii, uwag ani wniosków do projektu „Programu współpracy…”.
Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie określa cele, zasady, formy współpracy w wymiarze
finansowym i niefinansowym oraz wskazuje dziedziny, w których planuje się realizację zadań
publicznych w sferze pożytku publicznego na rok 2017.
Zgodnie z przyjętym Programem oraz zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 i 650),
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu
jednostki
samorządu
terytorialnego
oraz
opublikować
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
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PODSTAWOWE MIERNIKI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
W Programie współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017, w rozdziale IX określone zostały mierniki oceny realizacji
Programu. Stanowią one podstawowe liczbowe określenie skali współpracy i zostały
zamieszczone poniżej. W dalszej części sprawozdania przedstawiono szczegółowe analizy
poszczególnych obszarów realizacji zadań publicznych przez trzeci sektor.
Mierniki oceny realizacji Programu:
1) wysokość środków finansowych przeznaczonych, przekazanych i wykorzystanych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych
w poszczególnych obszarach:
TABELA 1:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych, przekazanych
i wykorzystanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych w poszczególnych
obszarach w roku 2017 wg ogłoszonych konkursów i sfer zadań
publicznych.
(na podstawie zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert, wynikach
otwartych konkursów ofert w 2017 roku oraz zrealizowanych umów i otrzymanych
informacji od zleceniobiorców ze sprawozdań końcowych)

Wysokość środków finansowych w 2017 roku na realizację zadań publicznych [w zł]
Sfera zadań publicznych wg konkursów
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej;
Wypoczynek dzieci i młodzieży;
Turystyka i krajoznawstwo (konkurs 1)
Ochrona i promocja zdrowia (konkurs 1)
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; Nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacji,
oświaty i wychowania (konkurs 2)

Przeznaczonych

Przekazanych

Wykorzystanych*

Wykorzystanie %

594 000,00

593 400,00

589 898,90

98,98%

25 000,00

25 000,00

25 000,00

100,00%

75 000,00

75 000,00

74 972,93

99,96%

Promocja Miasta (konkurs 3)

60 000,00

58 000,00

57 998,87

96,66%

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym (konkurs 4)

90 000,00

90 000,00

89 833,05

99,81%

560 680,57

560 680,57

560 680,57

100,00%

1 406 680,57

1 402 080,57

1 398 384,32

99,41%

Pomoc społeczna (konkurs w 2016 roku)

RAZEM

*w roku 2017 miały miejsce zwroty kwot dotacji niewykorzystanej i pobranej w nadmiernej wysokości oraz nastąpiła
rezygnacja z realizacji trzech zadań (z dwóch zrezygnowano na etapie ogłoszenia wyników oraz z jednego po podpisaniu
umowy i przekazaniu dotacji), stąd przekazanie nie jest tożsame z wykorzystaniem

2) udział środków własnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań
publicznych zleconych w drodze konkursów ofert: łącznie 373.747,72 zł.
3) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: ogłoszono 4 otwartych konkursów ofert.
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4) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
z wyszczególnieniem ofert złożonych w otwartych konkursach ofert i w trybie
pozakonkursowym: złożono 114 oferty w trybie konkursowym i 3 w trybie
pozakonkursowym.
5) liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na realizację
zadań publicznych w trybie otwartych konkursów, w tym liczba organizacji, którym zlecono
realizację zadań w otwartych konkursach ofert: zawarto 95 umów na realizację zadań
publicznych w trybie otwartych konkursów ofert w roku 2016 z 34 podmiotami oraz 2
umowy z 2 podmiotami w roku 2013 na realizację zadań w latach 2014-2016 z zakresu
pomocy społecznej.
6) liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na realizację
zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, w tym liczba organizacji, którym zlecono
realizację zadań w trybie 19a: zawarto 3 umowy na realizację zadań publicznych w trybie
pozakonkursowym w roku 2016 z 3 podmiotami.
7) liczba zrealizowanych działań: 96 działań.
8) liczba ofert, które nie zostały zrealizowane z przyczyn zależnych od organizacji
pozarządowych i innych podmiotów: 2 oferty nie zostały zrealizowane, rezygnacja po
ogłoszeniu wyników.
9) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od
organizacji pozarządowych i innych podmiotów: 1 niezrealizowana umowa – zwrot całości
dotacji.
10) liczba uczestników i zaangażowanych wolontariuszy w ramach zrealizowanych zadań
publicznych, w tym niepełnosprawnych: 42.577 uczestników, w tym 439 niepełnosprawnych
oraz 1.137 wolontariuszy.
11) liczba projektów aktów prawa miejscowego konsultowanego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami: 4 projekty.

FINANSOWA FORMA WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji
zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy i ma charakter współpracy
finansowej i niefinansowej.
Finansowe formy współpracy gminy obejmowały w roku 2017:
1) Zlecanie realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie (finansowanie) oraz wspieranie
(dofinansowanie) wykonania zadania i udzielanie dotacji na ten cel.
2) Zlecanie realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert na warunkach określonych
w art. 19a ustawy.
W roku 2017 Gmina Miasto Lubartów ogłosiła 4 otwartych konkursów ofert
obejmujących zadania o charakterze pożytku publicznego.
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Poniżej wykaz obszarów i sfer zadań publicznych wraz z wykazem rodzajów zadań, na
które zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert i na które udzielono dotacji z budżetu Miasta:
I. KONKURS NR 1:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) szkolenie sportowe różnych kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportu oraz udział
we współzawodnictwie sportowym;
2) tworzenie wśród mieszkańców Lubartowa warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w różnych dyscyplinach sportu;
3) organizacja przez kluby sportowe i inne podmioty imprez sportowych i rekreacyjnych,
w tym imprez dla osób niepełnosprawnych;
4) działania związane z wymianą sportową dzieci i młodzieży z miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych.
5) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II.
2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
1) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
2) działania związane z wymianą wakacyjną dzieci i młodzieży z miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych.
3. Turystyka i krajoznawstwo:
 organizacja imprez krajoznawczo – turystycznych
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach
działalności rekreacyjnej.
5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:
 działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy
dotyczące opieki i pomocy osobom przewlekle chorymi w fazie terminalnej.
Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Nr VII/497/2016 Burmistrza Miasta
Lubartów z dnia 27 grudnia 2016 roku. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert została
powołana Zarządzeniem Nr VII/532/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 23 stycznia 2017
roku. Dotacje na realizację w 2017 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów
o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki
i krajoznawstwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony i promocji
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej zostały ogłoszone Zarządzeniem Nr VII/543/2017 Burmistrza Miasta
Lubartów z dnia 3 lutego 2017 roku.
II. KONKURS NR 2:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne realizowane na rzecz mieszkańców Lubartowa
w formie: koncertów, wystaw, spotkań, plenerów, warsztatów, prezentacji, cyklicznych
wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym i konkursowym o zasięgu lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym;
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2) działania związane z wymianą kulturalną dzieci i młodzieży z miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych oraz z realizacją projektów o zasięgu międzynarodowym;
3) działalność wydawnicza związana z popularyzacją dorobku artystycznego miejscowych
twórców oraz pielęgnacją lokalnej tradycji i historii;
4) inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów,
wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na
zrewitalizowanym Rynku II.
2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacji, oświaty i wychowania:
1) edukacyjne formy pomocy dzieciom i młodzieży poprzez organizację dodatkowych zajęć
wyrównawczych i profilaktycznych;
2) organizacja warsztatów, prelekcji, wykładów, odczytów, szkoleń;
3) realizacja programów i działań edukacyjnych wykraczających poza program nauczania
szkolnego;
4) edukacja ekologiczna w zakresie niskiej emisji spalin.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach
działalności kulturalno-edukacyjnej.
Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Nr VII/519/2017 Burmistrza Miasta
Lubartów z dnia 12 stycznia 2017 roku. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert została
powołana Zarządzeniem Nr VII/545/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 6 lutego 2017
roku. Dotacje 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 i wychowania oraz działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym zostały ogłoszone Zarządzeniem Nr VII/551/2017 Burmistrza
Miasta Lubartów z dnia 20 lutego 2017 roku.
III.
1.
1)
2)
3)

KONKURS NR 3:
Promocja Miasta Lubartów w roku 2017 podczas przedsięwzięć o charakterze:
kulturalnym,
sportowym,
sportowo – rekreacyjnym.

Otwarty konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Nr VII/529/2017 Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 19 stycznia 2017 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Lubartów Nr V/32/11 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. Lubel. Nr 88, poz. 1657).
Zespół opiniodawczo-doradczy do zaopiniowania ofert został powołany Zarządzeniem Nr
VII/550/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 14 lutego 2017 roku. Dotacje 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 2017 zostały
ogłoszone Zarządzeniem Nr VII/559/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 6 marca 2017
roku.
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IV. KONKURS NR 4:
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) działania umożliwiające dostęp do pomocy terapeutycznej, konsultacyjnej, porad prawnych
i obywatelskich dla osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii, osób współuzależnionych,
a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) Działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez organizację różnych form
spędzania wolnego czasu i organizację imprez w obszarze kultury i sztuki, edukacji, kultury
fizycznej i sportu, krajoznawstwa i turystyki – bez zażywania używek:
a) Realizację działań z zakresu edukacji, edukacji kulturalnej w ramach promowania zdrowego
stylu życia, w tym:
 działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo
w kulturę i sztukę,
 wzbogacanie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych dla mieszkańców
Lubartowa
b) Organizację na terenie miasta Lubartów imprez w obszarze kultury fizycznej i sportu, w tym:
 warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie terenów lub obiektów sportowych
niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,
 zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia
imprezy
 organizacja imprez sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz specyfiką
dyscypliny sportu,
c) Organizację imprez krajoznawczych z zakresu turystyki aktywnej w szczególności dla dzieci
i młodzieży szkolnej, organizację turniejów i konkursów:
 szczególne wskazanie to obszary parków krajobrazowych, szlaki turystyczne (rowerowe,
kajakowe, konne), miejsca kultury i sztuki regionu,
 organizacja turniejów i konkursów o zasięgu wojewódzkim, krajowym z zakresu wiedzy
krajoznawczej o regionie lubelskim,
d) Organizację obozu/kolonii profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zamieszkujących na terenie miasta
Lubartowa:
 realizacja zadania musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 stycznia 1997 roku ( DZ. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) w sprawie warunków jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania,
 rekrutacja dzieci i młodzieży szkolnej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Lubartowie, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi lub Policją,
 w ramach zadania realizowany będzie program opiekuńczo – wychowawczy z elementami
informacyjno - edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przez
osoby posiadające kwalifikacje do jego realizacji,
 rekomendowana jest realizacja programów profilaktycznych zakwalifikowanych przez
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do „Banku
rekomendowanych programów profilaktycznych”,
 uczestnicy obozu/kolonii nie będą ponosić odpłatności za udział,
 dofinansowanie przysługuje na obóz zorganizowany wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
e) Zorganizowane formy działalności anonimowych alkoholików:
 o realizację zadania mogą ubiegać się podmioty prowadzące działania skierowane do osób
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3)

uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
zadanie realizowane będzie dla dorosłych mieszkańców Lubartowa, uzależnionych od
alkoholu oraz członków ich rodzin jako wspomaganie procesu rehabilitacji.
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,

Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Nr VII/535/2017 Burmistrza Miasta
Lubartów z dnia 30 stycznia 2017 roku. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert została
powołana Zarządzeniem Nr VII/554/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 lutego 2017
roku. Dotacje na realizację zadań określonych Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miasta
Lubartów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zostały ogłoszone
Zarządzeniem Nr VII/2564/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 8 marca 2017 roku.
V. Konkurs dwuletni, ogłoszony w roku 2016 – Pomoc społeczna:
 świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta
Lubartowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca
2018 r.
Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem VII/470/2016 Burmistrza Miasta
Lubartów z dnia 16 listopada 2016 roku wraz ze zmianą w Zarządzeniu VII/489/16 Burmistrza
Miasta Lubartów z dnia 12 grudnia 2016 roku. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert
została powołana Zarządzeniem Nr VII/484/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 6 grudnia
2016 roku. Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów w miejscu ich
zamieszkania w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 marca 2018r. zostały ogłoszone
Zarządzeniem Nr VII/494/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 19 grudnia 2016 roku.
TABELA 2:

Lp.
1
2
3
4
5
6

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom
pozarządowym w formie dotacji na realizację zadań publicznych
w roku 2016 wg sfer zadań publicznych w trybie otwartych
konkursów ofert oraz trybie pozakonkursowym
(na podstawie zarządzeń o wynikach otwartych konkursów ofert w 2016 roku oraz
zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych od zleceniobiorców)

Sfera zadań publicznych
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (z
uwzględnieniem zadań dot. Rewitalizacji Rynku II)
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci i młodzieży
Turystyka i krajoznawstwo
Ochrona i promocja zdrowia
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego (z uwzględnieniem
zadań dot. Rewitalizacji Rynku II)
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacji,
oświaty i wychowania

Wysokość
przekazanych
dotacji [w zł]

Udział %

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
zrealizowanych
umów

517 198,90 zł

36,99%

24

22

33 500,00 zł

2,40%

9

6

39 200,00 zł
25 000,00 zł

2,80%
1,79%

8
1

8
1

70 572,93 zł

5,05%

24

15

4 400,00 zł

0,31%

5

3
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7
8
9

10

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
(aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w
różnych formach działalności kulturalnoedukacyjnej oraz rekreacyjnej)
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ.
Promocja Miasta
Pomoc społeczna

RAZEM
TABELA 3:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Nazwa oferenta

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Klub Aktywnych ,,ART-FIT”

Klub Aktywnych ,,ART-FIT”

Klub Sportowy ORLIK
LUBARTÓW

S=9
K=5

S=8
K=3
12
29
2

89 833,05 zł
57 998,87 zł
560 680,57 zł

4,15%
40,09%

16
30
3

1 398 384,32 zł

100,00%

114

6,42%

96

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu wspierania
i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017 roku)
Nazwa zadania

Bieg Pokój i Dobro

RADOŚĆ PRZEZ SPORT - XII
Paraolimpiada i warsztaty
plastyczne ,,Poznaj mnie –
poznaj siebie”

V Puchar Lubelszczyzny
Nordic Walking - Lubelskie też
chodzi, Marsze Nordic Walking

Szkolenie oraz
współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży

Przyznana
kwota
dotacji

4 000 zł

Środki
własne
oferenta [zł]
/wkład os.

2 218,77 zł

561,98 zł
2 000 zł

Wkł. Os.
1800,00zł

3 623,26 zł
3 000 zł

7 640 zł

Wkł. Os.
1500,00

3 860 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
Udział ok. 200 biegaczy
Medale dla zawodników i zestawy promocyjne
ok. 300 widzów na trasie i placu
darmowy poczęstunek dla uczestników
120 wolontariuszy na trasie i na placu
2 spotkania rekreacyjno-sportowe
PARAOLIMPIADA: 80 niepełnosprawnych
uczestników, 66 uczniów, 14 osób dorosłych,
30 opiekunów, 30-osobowy zespół taneczny,
łącznie ok. 200 uczestników
RADOŚC PRZEZ SPORT: 100 osób
niepełnosprawnych, 20 przedszkolaków,
30 wolontariuszy i widzowie ok. 100
W zawodach wzięło udział: 150 zawodników
z całej Polski na 21km 5 i 10 km,
10 sędziów, 2 osoby do obsługi czasu
100 widzów, 40 wolontariuszy
łącznie ok. 300 odbiorców
W marszach wzięło udział: 100 uczestników
w 3 imprezach cyklicznych
130 zawodników
5 grup treningowych
treningi 2-3 razy w tygodniu
udział w 31 meczach wyjazdowych
10 meczy sparingowych
3 wolontariuszy
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5.

6.

Lubartowski Klub Pływacki
,,Skalar"

,,Pływanie – sportem na całe
życie” – cykl podstawowej
nauki pływania dzieci z klas I-III
szkół podstawowych miasta
Lubartowa

Lubartowski Klub Pływacki
,,Skalar"

Szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży z sekcji pływackiej
oraz udział w zawodach
pływackich na szczeblu
powiatu i województwa

31 700,00 zł
2 500 zł
Wk. Os.
1050,00

45 dzieci, 1 sekcja pływacka – 3 grupy
5 wolontariuszy, 3 instruktorów
14 startów w zawodach
]wkł. Os.
198 godz. zrealizowanych zajęć (po 66 godz. dla
2800,00
każdej z grup)

12 126,18 zł
3 000 zł

5 500 zł

7.

Szkolenie zawodników oraz
udział we współzawodnictwie
Lubartowski Uczniowski Klub
sportowym w następujących
Sportowy
dyscyplinach: badminton, piłka
ręczna, szachy.

270 dzieci uczestników zadania
140 dziewcząt i 130 chłopców
Klasa I – 90, II – 90, III – 90
SP1 – 80, SP3 – 130, SP4 – 60
18 grup, 3 instruktorów
2 wolontariusz
360 godzin (po 20 dla każdej grupy)

(zwrot
396,00 zł)
Wykorzysta
nie 5104,00
zł

2013,94 zł

Wkł. Oso.
3090 zł

653,90 zł

sekcja piłki ręcznej: grupa starsza – 13
zawodników (rocznik 2003-2001), zajęcia 1 x w
tyg., przepracowano 64 godz., udział w 2
imprezach sportowych,
grupa młodsza – 13 zawodników (rocznik 20052006), zajęcia 1 x w tyg., przepracowano 64
godz.,
sekcja badmintona: 12 zawodników rocznik
2005-2007, 36 treningów,
sekcja szachów – 88 spotkań,
łącznie 785 osobostarty zawodników –
szachistów, organizacja i udział w ponad 15
imprezach sportowych szachowych, w zajęciach
829 uczestników
łącznie 1144 osób
Łącznie 30 godzin wolontariatu – 1 osoba
Dwa dni spotkań osiem spotkań
80 uczestników
Puchary , medale
5 wolontariuszy
70 zawodników klubu w drużynie seniorów i
juniorów starszych
treningi przez 10 m-cy 3-4/tydzień
ok. 400 widzów na meczach rozgrywanych na
własnym obiekcie
32 rozegranych spotkań ligowych na stadionie
70 startów w rozgrywkach ligowych,
pucharowych i innych (56 meczy)
40 wyjazdów na ligowe mecze
Sprzęt sportowy zakupiony
3 wolontariuszy

8.

Lubartowskie Towarzystwo
Przyjaciół Sportu

Turniej finałowy Lubartowskiej
Amatorskiej Logi Siatkówki
sezon 2016/2017

9.

Miejski Klub Sportowy
LEWART Lubartów

Szkolenie zawodników w piłce
nożnej i udział w rozgrywkach
ligowych seniorów i juniorów
MKS LEWART Lubartów

180 000 zł

Szkolenie zawodników,
organizacja imprez sportowych
i udział we współzawodnictwie
w trzech dyscyplinach sportu:
kolarstwo, tenis stołowy i
taekwon-do

Łącznie 182 zawodników, w tym:
Sekcja tenisa stołowego – 28 zawodników:
30 606,57 zł
grupa początkująca: skrzaci i żacy – 7
zawodników, grupa średnia – młodzicy – 8
zawodników, grupa zaawansowana: kadeci,
150 000 zł
juniorzy, seniorzy- 13 zawodników;,
- mistrzostwa II ligi mężczyzn i III lidze męskiej i
Wkł. Os.
żeńskiej , awans do wyższej klasy zespołów
13 450,00 zł
- 1 obóz szkoleniowy
- ok. 300 widzów

10.

Miejski Klub Sportowy
„LEWART” Autonomiczna
Grupa Sekcji

1 000 zł

Wkł. Os.
1020,00

18 173,67 zł
Wkł. Os.
10000,00 zł
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- treningi ( 5x w tyg.):grupy początkująca (2 x w
tyg. po 1,5 godz.), treningi indywidualne (2 x w
tyg. po 2 godz. i 1,5 godz.), trening główny (3 x
w tyg. po 2godz. I 1,5 godz.)
Sekcja kolarstwa – 8 zawodników, 30 startów,
3 wolontariuszy
- zajęcia kwiecień-październik (codziennie ok.
2,5 godz.), grudzień-marzec (4-5 zajęć w tyg.
1,5 godz.)
Sekcja TKD – 120 zawodników trenujących w
wieku 8+ /w tym 11 czarnych pasów/
Oraz 80 w grupach dziecięcych młodszych (4-7
lat) tygryski
Łącznie około 200 uczestników sekcji
- 3 trenerów i 2 instruktorów
- ok. 400 widzów
-10 wolontariuszy
udział w 15imprezach sportowych - turniejach,

11.

Miejski Klub Sportowy
„LEWART” Autonomiczna
Grupa Sekcji

12.

Miejskie Koło Turystyki
Rowerowej ,,RELAKS"

13.

14.

13 292,61 zł
XXIII Święto Roweru

Wkł. os.
7500

485,02 zł
Lubartów na rowerach

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny ,,NEFRYT"

Szkolenie, udział w zawodach
oraz organizacja obozu
sportowego w lekkiej atletyce

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny ,,NEFRYT"

Organizacja XXII
Ogólnopolskich Biegów
Lewarta

Propagowanie zdrowego stylu
życia poprzez organizację
szkolenia dzieci i młodzieży w
MMA (Mieszane Sztuki Walki)
oraz w klubowej siłowni

15.

10 000 zł

1 500 zł

3 000 zł

5 000 zł

15 000 zł

Wkł. Os.
2250,00

14 409 uczestników i widzów
ok. 150 wolontariuszy
łącznie przejechano 554 724 km
10 roweru nagrody
300 plakatów promocyjnych
14000 koszulek
Promocja w prasie i TV lokalnej, regionalnej i
ogólnopolskiej
Łącznie w 3 imprezach rowerowych udział
wzięło 282 uczestników,
11 wolontariuszy
Informacje na portalach internetowych

Ogółem ćwiczących 45 osób w 3 grupach po 15,
11 zawodników aktywnych, w tym 2 z licencją
3 000 zł
PZLA i 3 z licencją LOZLA w 3 kategoriach
wiekowych
Wkł. Os.
- udział w 10 zawodach biegowych)
1000 zł
- treningi: 3 razy w tyg. po 2 godziny
1 wolontariusz

100 zł

177 dorosłych zawodników
162 dzieci i młodzieży
Łącznie 339 uczestników
28 osób bezpośredniej obsługi
36wolontariuszy

Łącznie ok. 100 skorzystało z siłowni
9 474,47 zł Treningi MMA od 2 do 5/tydzień:
 Sekcja MMA – 15 osób
Wkł. Os.  Sekcja seniorów – 10 osób
34000 zł  Sekcja BJJ – 5 osób
4 wolontariuszy

Młodzieżowy Klub Sportowy
,,LUBARTÓW"
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Polski Związek Wędkarski
Zarząd Okręgu w Lublinie
Koło Lubartów-Staw

Indywidualne i Drużynowe
Zawody Wędkarskie dla
uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz ich
opiekunów

17.

Polski Związek Wędkarski
Zarząd Okręgu w Lublinie
Koło Lubartów-Staw

Grand Prix Koła Wędkarskiego
,,Lubartów - Staw” w trzech
kategoriach: seniorów, U 22 i
juniorów

18.

Polski Związek Wędkarski
Zarząd Okręgu w Lublinie
Koło Lubartów-Staw

Dzień Dziecka z Wędką

Polskie Stowarzyszenie
Sportu po Transplantacji

Udział mieszkańca Lubartowa
w XXI Światowych Igrzyskach
dla Osób po Transplantacji

16.

19.

20.

21.

600 zł

Wkł. Os.
1000,00

7288,94 zł
1 000 zł

Wkł. Os.
3750,00 zł
1 394,15 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół
VIII Towarzyski Turniej
Niepełnosprawnych ,,LIBRA” Warcabowy

Uczniowski Klub Sportowy
,,REKORD" Lubartów

1 690,58 zł

Szkolenie grup młodzieżowych
w koszykówce oraz udział we
współzawodnictwie sportowym

1 000 zł

Wkł. Os.
1500,00

24 uczniów i 8 opiekunów
rywalizacja zespołowa i rywalizacja
indywidualna – łącznie 32 uczestników,
5 kategorii zawodów
8 wolontariuszy
5 rozegranych zawodów wędkarskich
Średnio 20 zawodników na zawody
Około 100 uczestników
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców
2 wolontariuszy
ok. 180 uczestników ( dzieci i rodzice)
9 pucharów
103 medale
10 plakatów promocyjnych
8 wolontariuszy

3 028,01 zł
2 000 zł

Udział mieszkańca w światowych igrzyskach
zdobył 2 medale: srebrny w darcie i brązowy w
Wkł. Os.
pchnięciu kulą
50,00

422,89 zł 31 niepełnosprawnych uczestników, w tym 3 na
wózkach inwalidzkich
500 zł
Wkł. Os.
300,00 zł

8 030,65 zł
6 000 zł

Wkł. Os.
7560,300

4 treningi przed rozgrywkami
8 wolontariuszy

Łącznie: 50 uczestników
-30 chłopców z rocznika 2005
-20 dziewcząt z rocznika 2005
- udział w turnieju koszykówki
- przeprowadzono 355 godz. zajęć
2 wolontariuszy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II

22.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

RAZEM

2 979,71 zł
IV Półmaraton Lubartowski
,,Bez Granic”

15 000 zł

498 198,90zł

Wkł. Os.
1500,00

134 057,02

180 uczestników biegu głównego
250 uczestników biegów towarzyszących
(bieg malucha i integracyjny)
Wykonano: ulotki reklamowe, ogłoszenia,
plakaty
100 kpl. nagród i pucharów
ok. 120 wolontariuszy
16 217 uczestników,
161 uczestników niepełnosprawnych,
15 648 widzów,
542 wolontariuszy
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TABELA 4:

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w roku 2017.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017 roku)

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana
kwota
dotacji

1.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Wakacyjny Wypoczynek
Młodzieży 2017

1 000 zł

2.

Fundacja Na Biegunach

Największe szczęście w
świecie na końskim leży
grzbiecie

2 000 zł

3.

Miejski Klub Sportowy
„LEWART” Autonomiczna
Grupa Sekcji

Obóz szkoleniowy

4.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubartowie

Organizacja obozu
szkoleniowego o charakterze
turystyczno-krajoznawczym dla
członków Orkiestry OSP
Lubartów na Kaszuby nad
Jezioro Mausz

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych ,,SIL”

PÓŁKOLONIE LETNIE

6.

Uczniowski Klub Sportowy
,,REKORD" Lubartów

Obóz sportowo wypoczynkowy

L.p.

4 000 zł

L.p
.

Nazwa oferenta

100,00zł
600,00
Wkł. Os.
1620,00
4 979,225
Wkł. Os.
1300,00
8 441,53

18 000 zł

Wkł. Os.
3300,00

1 500 zł

2 000 zł

33 500 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
1 turnus dla 15 dzieci
2 wolontariuszy
4 dzieci z najbiedniejszych rodzin w turnusie
2 wolontariuszy
20 dzieci: 6 dziewcząt i 14 chłopców
60 jednostek zajęć sportowych
10 dni obozu
2 wolontariuszy
35 uczestników,
6 prób
7 wolontariuszy
3 artykuły promocyjne
REZYGNACJA

56 950,55

RAZEM

TABELA 5:

Środki
własne
oferenta [zł]

Wkł. Os.
1200,00
75 467,09

1 obóz: udział 46 dzieci:
zrealizowano 21 godz. zajęć sportowych
-1 wolontariusz
162 uczestników,
11 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu turystyki
i krajoznawstwa w roku 2017.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017 roku)
Nazwa zadania

Przyznana
Środki
kwota
własne
dotacji
oferenta [zł]
941,33

1

Fundacja Wczoraj i Dziś
dla Jutra

Promyk słońca na pochmurnym
niebie

2

Spływ kajakowy lubartowskim
Lubartowskie Towarzystwo
przełomem Wieprza - powitanie
Przyjaciół Sportu
wakacji 2017

3 000 zł

Wkł. Os.
2530,00
531,37

500 zł

Wkł. Os.
612,00

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
wyjazd do Janowca dla 11 osób
niepełnosprawnych i opiekunów – 22 osoby
wyjazd do Bałtowa dla 12 osób
niepełnosprawnych i opiekunów – 24 osoby
2 wolontariuszy
37 uczestników spływu
Opaski odblaskowe i długopisy dla
uczestników oraz poczęstunek
5 wolontariuszy
19 kajaków
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306,04
3

Lubartowskie Towarzystwo Rodzinny rajd rowerowy Przyjaciół Sportu
zakończenie wakacji 2017

500 zł

4

Miejskie Koło Turystyki
Rowerowej ,,RELAKS"

II Etap Rajdu Rowerowego
Dookoła Polski "Gdańsk Horyniec"

2 500 zł

5

Miejskie Koło Turystyki
Rowerowej ,,RELAKS"

Kresy wschodnie na rowerze

1 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubartowie

Organizacja wycieczki dla dzieci
i młodzieży z Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lubartowie połączona z
Ogólnopolskim Przeglądem
Orkiestr Dętych OSP w
Częstochowie

6

Wkł. Os.
612,00
3 203,64 zł
Wkł. Os.
3000,00
291,98
Wkł. Os
1500,00

207,19
10 000 zł

Wkł. Os.
2000,00

440,41
7

Spływ kajakowy i Dzień Dziecka

1 000 zł

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta ,,NADZIEJA"
8

Stowarzyszenie Przyjaciół
Niepełnosprawnych
,,LIBRA”

TABELA 6:

L.p.

Nazwa oferenta

Wkł. Os.
600,00
2 367,75

Rajd rowerowy ,,Szlakiem Jezior
V”

1 500 zł

RAZEM

39 200 zł

Wkł. Os.
980,00
35 941,32

Udział 35 osób w rajdzie
35 zapinek rowerowych
Kartek pamiątkowych 35 i opasek dla
najmłodszych
Udział 18 osób przez 23 dni przejechało
1244 km,
- relacje na portalach społecznościowych
- 10 wolontariuszy
46 uczestników w trzech rajdach
tematycznych łącznie 710 km
7 wolontariuszy
- 43 uczestników: 7 fletów, 7 klarnetów, 4
saksofony altowe, 5 saksofony tenorowe, 6
trąbki, 4 waltorni, 2 tenory, 3 puzonów, 1
saksofon barytonowy, 2 tuba, 2 perkusje i 14
tancerzy; łącznie 57 skład artystów zajął
w przeglądzie na 19 orkiestr brązowe medal
Łącznie 5 prób, 8 utworów z marszami i
musztrą na koncercie
5 wolontariuszy
100 uczestników dorosłych
130 dzieci i młodzieży,
35 rodzin z problemem alkoholowym
Łącznie 230 osób
7 wolontariuszy
15 niepełnosprawnych uczestników
3 wolontariuszy
5 tras wycieczek rowerowych
165 km przejechano,
1 szkolenie z quizem wiedzy
467 uczestników,
15 niepełnosprawnych uczestników,
32 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w roku 2017 (działania związane z
aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach
działalności rekreacyjnej.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017r.)
Nazwa zadania

Przyznana
Środki
kwota
własne
dotacji
oferenta [zł]

1

Fundacja Na Biegunach

NA JAGODY - wakacje jednego
dnia dla seniorów

2

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Senior - Turysta

1 000 zł

3

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Senior - Turysta w Karpaczu

1 000 zł

600 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
REZYGNACJA

11 226,34
Wkł. Os.
800,00
20 710,66
Wkł. Os.
800,00

52 seniorów
1 wycieczka
3 wolontariusz
49 seniorów
1 wycieczka
3 wolontariusz
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6 656,57
Wkł os.
800,00
58 042,12
Wkł. Os.
1600,00
50,00
Wkł. Os.
100,00

4

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Senior - w Górach
Świętokrzyskich

5

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Seniorzy w Truskawcu

6

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

7

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Aktywni seniorzy pływają

2 000 zł

82 zł

8

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Spełniamy turystyczne marzenia
słuchaczy UTW

1 000 zł

50,00 zł
Wkł. Os.
200,00

RAZEM

39 200 zł

35 941,32

TABELA 7:

L.p.

1.

Nazwa oferenta

Lubartowskie
Stowarzyszenie
Hospicjum Św. Anny

TABELA 8:

800 zł
1 000 zł

Gimnastyka korekcyjna dla
seniora

800 zł

49 seniorów
1 wycieczka
1 wolontariusz
42 seniorów
1 wycieczka
3 wolontariuszy
13 spotkań
32 uczestników seniorów
18 seniorów
20 godzin zajęć na pływalni
20 seniorów
2 wolontariuszy
467 uczestników,
15 niepełnosprawnych uczestników,
32 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu ochrony i promocji
zdrowia w roku 2017.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017r.)
Nazwa zadania

Gest miłości

Przyznana
kwota
dotacji

25 000 zł

Środki
własne
oferenta [zł]

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

- 137 pacjentów objętych opieką stacjonarną w
tym 30 osób z Lubartowa
- 91 pacjentów objętych opieka domową w tym
25 osób z Lubartowa
- średni pobyt w hospicjum-19 dni
- średni pobyt w hospicjum domowym – 97 dni
1 572 155zł - 220 rodziny objętych pomocą psychologiczną
w tym 48 osób z Lubartowa
- opieką socjalną-porady objęto 193 pacjentów
w tym 28 osób z Lubartowa
- udział/współudział w 2 akcjach ogólnopolskich
- wizyty domowe : lekarz min 1 raz na 2 tyg.,
pielęgniarka min 2 razy w tyg.
- 12 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu kultury, sztuki,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017r.)
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L.p.

1.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Fundacja WCZORAJ I
DZIŚ DLA JUTRA

„…Ojwej w Lubartowie,
najpiękniejszy w świecie
świat…”

Przyznana
kwota
dotacji

Środki własne
oferenta [zł]

310,00
3 500 zł

Wkł. Os. 3500,00

55,95
2.

Lubartowskie
Towarzystwo Muzyczne

Kulturalna Wiosna

1 500 zł

3.

Lubartowskie
Towarzystwo Muzyczne

Audycje muzyczne

800 zł

4.

V Ogólnopolski Festiwal
Lubartowskie
Muzyki Kameralnej SEMPRE
Towarzystwo Muzyczne

4 000 zł

Przygotowanie i organizacja
koncertów, festiwali,
przeglądów i innych
przedsięwzięć kulturalnych

35 000 zł

Kapucyński Piknik
Motocyklowy 2017

2 500 zł

5 186,90

KAPUCYNALIA 2017

3 000 zł

2 908,21

Wkł. Os.
324,00

57,00 zł

5.

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Lubartowie

6.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

7.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Wkł. Os. 120 zł

100,21 zł
Wkł. Os. 408 zł

4 884,03
Wkl. Os 3000

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
190 darmowych biletów na koncert
190 cebularzy dla publiczności
Spotkanie histo9ryczne
Degustacja dań żydowskich
5 wolontariuszy
27 utworów
ok. 150 słuchaczy
40 wykonawców, 10 nauczycieli
przygotowujących
10 osób wystawiło swoje prace
plastyczne
2 wolontariuszy
- odbyły się 2 spotkania, audycje
muzyczne
- na każdym spotkaniu było ok. 200
dzieci (z lubartowskich szkół
i przedszkoli), łącznie 400
słuchaczy
- występujących ok. 40 osób
przygotowanych przez 8 nauczycieli
- 2 wolontariuszy
350 osób publiczności
9 muzyków
1 osoba prowadząca koncert
12 wolontariuszy
- 40 czynnych muzyków
- 80 prób 2-godzinnych
- 20 młodych osób uczących się w
ognisku muzycznym (zajęcia 1 raz
w tygodniu po 2-godziny)
- 4 instruktorów
- ok. 15 000 widzów i słuchaczy
- 24 koncertów, udział w
ogólnopolskich i wojewódzkich
przeglądach
- 10 wolontariuszy
300 motocyklistów
50 wolontariuszy
ok. 200 widzów
1 scena na występy
1 pokaz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej
wykonanie pamiątkowych
koszulek i naklejek
1 przejazd przez miasto
20 stoisk z atrakcjami dla dzieci
ok. 500 widzów
1 scena z występami,
darmowy poczęstunek
80 wolontariuszy
50 plakatów, 100 ulotek, 1 audycja,
8 artykułów
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8.

9.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Izba Tradycji Kolejowej
P.K.P. Stacja Lubartów

Zaduszki Artystyczne 2017

Udostępnianie i utrzymanie
Izby Tradycji Kolejowej

1 500 zł

2 500 zł

-

REZYGNACJA

- ok. 220 osób zwiedzających
- 1 wyjazdowa wystawy
1 831,06 zł
- wydano 83 pamiątkowych biletówperonówek
Wkł. Os
- 27 nowych pamiątek, z tego 6
500,00
związanych z Lubartowem
- 2 wolontariuszy

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, plenerów,
występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.

10.

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Lubartowie

Organizacja cyklu koncertów
o charakterze
wielotematycznym na
zrewitalizowanym Rynku II
w Lubartowie

10 000 zł

RAZEM 49 072,93 zł

TABELA 9:

4 koncerty na Rynku II: koncert
muzyki patriotycznej, koncert muzyki
polskiej i folklorystycznej, koncert
muzyki filmowej, koncert muzyki
marszowej i orkiestrowej
- 30 muzyków
179,00
- 35 zaprezentowanych utworów
- 300 rozdanych broszurek
informacyjnych
- 7 artykułach o koncertach na rynku
- łącznie ok. 200 widzów
- 2 wolontariuszy
2 734 uczestników
16 850 widzów
17 285,13
136 wolontariuszy
wydarzeń

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017r.)

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

2.

Polski Czerwony Krzyż
Lubelski Oddział
Okręgowy

„Twoja krew ratuje życie – działania
edukacyjne wśród młodzieży w
placówkach oświatowych”

Przyznana
kwota
dotacji

Środki
własne
oferenta [zł]
88,50

1 000 zł

Wkł. Os.
75,00

1 800 zł

3.

Fundacja Partnerstwa i
Odpowiedzialnego
Rozwoju, Lubartów

System monitoringu i informowania o
jakości powietrza w Lubartowie

(Zwrot
119,60 zł)
Wykorzyst
ano
1680,40 zł

200,00
Wkł. Os.
832,00

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
3 prelekcje w szkołach
ponadgimnazjalnych
Uroczysta gala dla dawców
70 honorowych dawców krwi
2 wolontariuszy
Montaż 3 czujników na terenie miasta:
ul. Kosmonautów,
ul. Przechodnia i ul. Szulca;
uruchomienie systemu monitorowania
jakości powietrza (odświeżanie co 10
minut) na społecznościowym profilu FB i
stronach internetowych.
konferencja prasowa, audycja w TVP
2 wolontariuszy
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RAZEM

TABELA 10:

L.p.

1.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Odział Rejonowy Lubartów

Organizacja spotkań
okolicznościowych

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

3.

Fundacja WCZORAJ I
DZIŚ DLA JUTRA
Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych ,,SIL” w
Lubartowie

L.p
.

1.

Przyznana
kwota
dotacji

Środki
własne
oferenta [zł]
3 829,21zł

1 500 zł

Wkł. Os.
1600,00
250,00 zł

"Trzeci wiek w zdrowiu możemy być zdrowsi"

800 zł

„W gościnie u Bractwa
Flisackiego p.w. Św. Barbary
w Ulanowie”

500 zł

Seniorada w Krainie
Rumianku

500 zł

4 848,10 zł
Wkł. Os.
1400,00

17 500 zł

4 833,99

RAZEM

TABELA 11:

684,21

295 uczestników
2 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w roku 2017 (działania związane
z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach
działalności kulturalno – edukacyjnej).
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych
z realizacji zadań publicznych w 2017r.)

2.

4.

2 000 zł

Wkł. Os.
200,00 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
2 spotkania dzień seniora i opłatkowe
Łącznie udział wzięło 320 osób w tym goście
4 tematyczne wykłady dla seniorów wraz z
ćwiczeniami
łącznie 86 seniorów uczestniczyło
REZYGNACJA

1 wizyta dla 35 seniorów
323 uczestników,
200 widzów
30 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017r.)

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym
AGAPE

Działania umożliwiające dostęp do pomocy
terapeutycznej, konsultacyjnej, porad
prawnych obywatelskich dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkomanii,
osób współuzależnionych, a także innych
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Przyznana
kwota
dotacji

Środki
własne [zł] /
wkład
osobowy
100,00

4 000 zł

Wkł. Os.
200,00

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
Indywidualne poradnictwo
psychologiczne dla 9 osób
w wymiarze 49 godzin konsultacji
5 porad prawnych
w wymiarze 15 godzin,
dyżur telefoniczny,
1 wolontariusz
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1759,70

2.

Miejski Klub Sportowy
,,LEWART"
Autonomiczna Grupa
Sekcji

Pingpongowe wtorki-V edycja pod hasłem
,,Gra w ping ponga od używek odciąga"

3.

Centrum Pomocy
,,Otoczmy troską życie”
im. Karola Wojtyły

"…potrzeba spojrzenia miłości…”-familijny
festyn integracyjny

4.

Uczniowski Klub
Sportowy ,,REKORD"
Lubartów

Cykl turniejów koszykówki dla uczniów
lubartowskich szkół pod hasłem
ROZWIJAM PASJĘ ZAMIAST NAŁOGÓW

5.

Lubartowski Klub
Pływacki ,,Skalar"

Ze SKALAREM pływam - używek nie
zażywam

6.

Lubartowski Klub
Pływacki ,,Skalar"

Rodzinne pływanie dla dzieci z rocznika
2009 i młodszych - impreza rekreacyjnosportowa - VIII edycja

7.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Droga do radości - pomoc psychologiczna
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

8.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Program profilaktyczny ,,Zrozumieć siebie i
innych "

3 200 zł

Wkł. Os.
1500,00

730,28
2 500 zł

Wkł. Os.
1000,00

44,60
2 500 zł

Wkł. Os.
900,00

1 264,91
2 900 zł

Wkł. Os.
1250

219,48
500 zł

Wkł. Os.
645

393,59
3 000 zł

Wkł. Os.
200,00

380,01
3 500 zł

Wkł. Os.
100 ,00

- 11 wtorkowych turniejów,
w tym 9 turniejów eliminacyjnych
i 2 finałowe
- 320 zawodników
- średnio 34 zawodników w turnieju
Nagrody dla zwycięzców
- 50 plakatów informacyjnych
- 200 broszurek profilaktycznych
Konkurs plastyczny
„Używki – NIE, sport – TAK”
Udział w familijnym festynie
integracyjnym około 200 osób, w tym
około 80 dzieci
Broszurki tematyczne oraz
poradnictwo nt form i metod
profilaktyki uzależnień w trakcie
spędzania wolnego czasu
8 turniejów koszykówki dla uczniów
lubartowskich szkół (klasy V-VII i
oddziały gimnazjalne)
98 uczestników turniejów
Foldery informacyjne o szkodliwości
używek
Zagospodarowanie wolnego czasu w
sposób aktywny i promujący zdrowy
styl życia
45 uczestników (dzieci ze szkoły
podstawowej i gimnazjum)
w 3 grupach po 15 dzieci
8 spotkań po 45 minut 2 w tyg.
100 broszurek profilaktycznych
Łącznie 90 minut pogadanek
45 dyplomów
3 wolontariuszy
40 uczestników: 20 dzieci
i 20 rodziców;
15 osób dodatkowych ,
5 wolontariuszy
90 minut imprezy
15 gier i zabaw
20 nagród, 20 dyplomów
100 broszurek o aktywności fizycznej
i uzależnieniach
60 spotkań, w tym 40 o charakterze
psychoterapii, 3 spotkania w ramach
poradnictwa psychologicznego oraz
17 konsultacji psychologicznych,
skorzystało 15 osób dorosłych, 1
osoba z młodzieży i 2 dzieci
2 wolontariuszy
Dla młodzieży gimnazjalnej 46 godzin
dydaktycznych zajęć w dwóch
grupach (po 23 godziny dla każdej z
grup)
23 uczestników programu
2 wolontariuszy
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100,00

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny
,,NEFRYT"

Wycieczki biegowe w okolicach Lubartowa

Uniwersytet Trzeciego
10.
Wieku

Turniej ALKOHOL KRADNIE WOLNOŚĆ JAK ŻYĆ ZDROWO?

9.

3 500 zł

Wkł. Os.
1000,00

281,02

Kompleksowe wsparcie rodzin dotkniętych
Stowarzyszenie Klub
problemem uzależnienia od alkoholu i
11.
Abstynenta ,,NADZIEJA" narkotyków oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym

2 400 zł

Wkł. Os.
1250,00

31337,50
60 000 zł
Wkł. Os.
8500,00

2408,09
Stowarzyszenie Inicjatyw
12.
ŚWIĘTO RODZINY
Lokalnych „SIL”

2 000 zł

RAZEM

89 833,05 zł

Wkł. Os.
3150,00

10 530,75

30 spotkań w formie wycieczek
biegowych w okresie siedmiu
miesięcy w każdym spotkaniu
uczestniczyło 10-12 osób, w tym
dzieci z opiekunami i młodzież
W turnieju udział wzięło 15 drużyn 3-4
osobowych
Łącznie 67 uczestników (uczniowie
miejskich szkół, rodzice,
przedstawiciele lubartowskich
stowarzyszeń)
30 kg. zebranych nakrętek
15 plakatów antyalkoholowych
Test ABC zdrowego żywienia i inne
profilaktyczne zadania
Nagrody dla każdej z drużyn
- warsztaty korekcyjno-edukacyjny dla
par i małżeństw – 24 os.
- 80 godz. terapii grupowej „Grupa
dalszego leczenia” dla 15 osób
- 150 godz. terapii indywidualnej dla
19 osób,
- 72 porady prawne dla 67 osób w
wymiarze 40 godzin
- impreza plenerowa z okazji Dnia
Dziecka dla 90 osób, w tym 60 dzieci
ze środowisk zagrożonych
- wyjazd do Farmy Iluzji Parku
Edukacji i Rozrywki – 32 osoby
- wakacyjne wyjazdowe warsztaty
integracyjne dla rodzin – 50 osób
- Mikołajki – 100 osób (paczki dla
dzieci zostały zrobione)
- XXVI rocznica – 300 osób
- piknik Trzeźwościowym w ogrodzie
klasztoru ojców kapucynów – około
200 osób
- program rozwoju duchowego
pielgrzymka do Wambierzyc 50 os.
- 2 artykuły profilaktyczne
22 wolontariuszy
organizacja Rodzinnego Dnia Dziecka
udział 166 uczestników w tym dzieci
wraz z rodzicami/opiekunami
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Rodzina bez nałogów” – 72 prace
dzieci
18 wolontariuszy
2 333 uczestników
35 wolontariuszy
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TABELA 12:

L.p.

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu promocji Miasta
Lubartów na rok 2017.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2017r.)
Przyznana
kwota
dotacji

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1.

Miejski Klub Sportowy
"LEWART” AGS

XVIII Rodzinny Turniej Tenisa
Stołowego "Mamo, tato pograj
z nami"

800 zł

2.

Miejski Klub Sportowy
"LEWART” AGS

Promocja Miasta Lubartów
poprzez udział w rozgrywkach
II ligii mężczyzn i II kobiet w
Tenisie Stołowym

2 500 zł

3.

Miejski Klub Sportowy
"LEWART” AGS

VIII Puchar Taekwon-Do Lublin

8 000 zł

4.

Miejski Klub Sportowy
"LEWART” AGS Sekcja
Kolarska

Promocja Miasta Lubartów
podczas XXIV Święta Roweru

3 500 zł

Środki
własne
oferenta [zł]

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

138,36

28 rodzin - drużyn dwu- i trzy-osobowych
Około 60 zawodników
Wkł. Os.
3 wolontariuszy
1200,00
IV miejsce w lidze
694,75
Grupa 18 zawodników w trzech
drużynach: dwie męskie i jedna żeńska w
Wkł. Os.
rozgrywki II ligi
3200,00
5 wolontariuszy
- klip promujący sekcję TKD MKS Lewart
AGS,
55 koszulek promocyjnych „Z dumą
promujemy LUBARTÓW”,
artykuły w prasie lokalnej i regionalnej oraz
portalach społecznościowych,
ponad 1000 zdjęć
- w zawodach udział wzięło 16
zawodników klubu w kategorii seniorów i
juniorów oraz 32 zawodników w kategorii
dzieci i kadetów i 2 trenerów i 1 sędzia.
1 869,53
Zdobyte medale sekcji - 23:
 Indywidualne: 4 złotych, 5 srebrnych,
Wkł. Os.
14 brązowych
2000,00  W klasyfikacji generalnej 1 miejsce w
kategorii seniorów i III w generalnej w
kategorii kadetów
- Łącznie 370 zawodników z 51 klubów z
15 państw na turniej dzieci i kadetów
- 379 zawodników z 66 klubów z 22
państwa na turniej seniorów i juniorów
Łącznie udział wzięło ok. 1030
uczestników i szacuje się 600 widzów i
gości.
13 wolontariuszy
14 409 uczestników i widzów
ok. 150 wolontariuszy
łącznie przejechano 554 724 km
10 roweru nagrody
19 792,61
300 plakatów promocyjnych
14000 koszulek
Promocja w prasie i TV lokalnej,
regionalnej i ogólnopolskiej
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Promocja Miasta Lubartów w
trakcie wydarzeń sportowych
z udziałem drużyn MKS
LEWART Lubartów

5.

Miejski Klub Sportowy
"LEWART”

6.

Klub Sportowy "ORLIK"
LUBARTÓW

7.

Lubartowskie
Towarzystwo Przyjaciół
Sportu

8.

Lubartowski Klub Pływacki
"SKALAR"

V Mistrzostwa w Pływaniu o
Puchar Burmistrza Miasta
Lubartowa

9.

Lubartowski Klub Pływacki
"SKALAR"

Dzień Dziecka na wesoło dla
dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych miasta
Lubartów

10.

Fundacja Laboratorium
Turystyki

11.
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
12.

13.

14.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

Promocja Miasta Lubartów
poprzez identyfikację
wizualną Klubu Sportowego
ORLIK Lubartów z miastem
Promocja miasta Lubartów
poprzez organizację
pierwszego etapu pucharu
Polski w piłkę siatkową
mężczyzn

2 000 zł

1 000

1 200zł

2 461,53
219,25

800 zł

Wkł. Os.
300,00

888,31 zł
800 zł

Wkł. Os.
1320,00

196,72 zł
400 zł

Wkł. Os.
1320,00
145,66

II Lubartowska Noc Muzeów

1 500 zł

200,19 zł

I Lubartowska Biesiada
Ogrodowa

800 zł

I Lubartowska Gra Uliczna
Poznaj Swoje Miasto

800 zł

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

I Lubartowskie Potyczki
Brydżowe z okazji Dni
Lubartowa

Lubartowski Uczniowski
Klub Sportowy

XVII Międzynarodowy Turniej
Szachowy o Puchar
Lubartowskich
Przedsiębiorców-Memoriał
Ryszarda Czermińskiego

Wkł. Os.
600,00

Wkł. Os.
1250,00

REZYGNACJA
237,00

400 zł

Wkł. Os.
300-

2 079,00
1 500 zł

Seniorzy: 26 meczów IV liga
2 mecze pucharowe
7 meczy treningowych
Juniorzy: 20 meczy i 10 treningowych
Zakupy stroi dresów sportowych
ok. 1000 kibiców
38 sztuk zakupionych kompletów
sportowych ,
11 meczy w strojach
2 trenerów, 2 wolontariuszy
36 osób w tym 9 z miasta
4 mecze
Konkurs dla kibiców
8 wolontariuszy
20 plakatów A3 i 50 A4
140 uczestników,
40 kibiców
9 klubów
96 medali , w tym z Lubartowa zawodnicy
zdobyli 55
rozdano: 140 medali nagród
33 konkurence
7 wolontariuszy
77 uczestników, dzieci
i młodszych wraz z opiekunami
77 kompletów nagród
7 wolontariuszy
6 konkurencji
- opracowanie i wydruk 250 kart
- przygotowanie trasy
- ok. 100 uczestników
- plansza reklamowa
- 10 wolontariuszy
Prezentacja plonów ogrodniczych
Konkurencje sportowe
Quiz wiedzy ogrodniczej
Około 50 uczestników
15 wolontariuszy

Wkł. Os.
560,00

8 par brydżowych po 2 osoby
16 uczestników
3 kpl. nagród dla zwycięzców
5,5, godziny zawodów
9 spotkań warsztatów przygotowujących
2 wolontariuszy
- 106 zawodników z Polski, Ukrainy i
Białorusi, w tym 70 zawodników
z rankingiem FIDE (3 Federacje)
- średni ranking turnieju 1427
90 widzów
- rywalizacja w 7 kategoriach na dystansie
9 rund z czasem 10 minut dla zawodnika
plus 5 sekund bonus za posunięcie,
kategorie:
 do lat 10 chł. – 23 uczestników
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 do lat 10 dz. – 10 uczestniczek
 do lat 14 chł. – 16 uczestników
 do lat 14 dz. – 5 uczestniczek
 do lat 21 chł. – 9 uczestników
 do lat 21 dz. – 1 uczestniczka
 kategoria OPEN – 106 uczestników (18
kobiet)
wręczono 21 Pucharów
70 dyplomów

15.

Lubartowski Uczniowski
Klub Sportowy

IV Świąteczny Turniej
Szachów Błyskawicznych i
Symultana Szachowa z
Mistrzem

16.

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom ,,Niech się serce
obudzi" im. Jana Pawła II

Półmaraton Bez Granic miasteczko integracyjne dla
osób niepełnosprawnych

17.

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom ,,Niech się serce
obudzi" im. Jana Pawła II

"Pod prąd …"

500 zł

917,60

Miejskie Koło Turystyki
Rowerowej "RELAKS"

Promocja Miasta na
Regionalnych,
Ogólnopolskich i
Międzynarodowych
Imprezach Rowerowych

500 zł

370,84 zł

18.

19.

20.

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny "Nefryt"
Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny "Nefryt"

700 zł

100,00
Wkł. Os.
500,00

700,00
3 000 zł

Wkł. Os.
740,00

200,00

Promocja Miasta Lubartów XXII Ogólnopolskie Biegi
Lewarta

4 000 zł

Promocja Miasta Lubartów
poprzez udział w zawodach
lekkoatletycznych

2 000 zł

Wkł. Os.
6000,00
100,00

21 - 2 wolontariuszy
40 szachistów, zawodników
z Polski i Ukrainy
rywalizowano w 4 kategoriach na
dystansie 11 rund z czasem 3 minuty dla
zawodnika plus 2 sekundy bonusu za
każde posunięcie
1 wolontariusz
40 dyplomów
9 pucharów dla najlepszych
- udział ok.120 niepełnosprawnych os. w
biegu integracyjnym
- ok. 200 dzieci skorzystało
z trampoliny, kuli sferycznej
- wydano 200 paszportów uprawniających
do udziału w grach i zabawach
sprawnościowych
- 4 stoiska sprawnościowe,
foto budka dla wszystkich
Łącznie ponad 320 uczestników
- 40 wolontariuszy
- udział ok.100 niepełnosprawnych os. w
biegu integracyjnym
- ok. 200 dzieci skorzystało
z trampoliny, kuli sferycznej
- wydano 200 paszportów uprawniających
do udziału w grach i zabawach
sprawnościowych
- 4 stoiska sprawnościowe
- 70 os. skorzystało z saloniku
fryzjerskiego
Łącznie: ok. 150 os. niepełnosprawnych i
ok. 300 dzieci i młodzieży sprawnej
- 15 wolontariuszy
123 uczestników jeździło w promocyjnych
koszulkach łącznie
w 10 rajdach rowerowych w kraju i za
granica
Informacje w lokalnej prasie i portalach
społecznościowych
177 dorosłych zawodników
162 dzieci i młodzieży
Łącznie 339 uczestników
28 osób bezpośredniej obsługi
36wolontariuszy
3 grupy 45 zawodników dzieci i młodzieży
,
Udział w 10 zawodach
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21.

Stowarzyszenie
Ochotnicza Straż
Pożarna w Lubartowie

Wyjazd Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lubartowie do Wisły na
Ogólnopolski Przegląd
Orkiestr OSP w Wiśle

1 000 zł

13 679,54

22.

Lubartowskie
Towarzystwo Regionalne

100- lecie Ruchu
Regionalnego w Lubartowie

10 000 zł

23.

Polskie Stowarzyszenie
Sportu po Transplantacji

Promocja Miasta Lubartów w
zawodach sportowych po
transplantacji

1 500 zł

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Promocja Miasta Lubartów w
ramach startu zawodników
Młodzieżowego Klubu
Młodzieżowy Klub
Sportowego "LUBARTÓW" w
Sportowy "LUBARTÓW" zawodach mieszanych sztuk
walki i brazylijskiego JIU
JUITSU na terenie Polski w
201 7roku.
Promocja Miasta Lubartów
poprzez udział dzieci i
Klub Karate Tradycyjnego młodzieży w zawodach karate
"BUSHI"
tradycyjnego rangi
wojewódzkiej, ogólnopolskiej
oraz międzynarodowej

Klub Aktywnych ART-FIT

Promocja Lubartowa na
pucharze Lubelszczyzny
Nordic Walking

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny y

II Grand Prix Biegów
Lubartowskich

Fundacja WCZORAJ I
DZISIAJ DLA JUTRA

Świąteczne Kiermasze u
Sanguszków "Wielkanocny
Kiermasz u Sanguszków"
"Bożonarodzeniowy kiermasz
u Sanguszków"

Fundacja WCZORAJ I
DZISIAJ DLA JUTRA

II Lubartowski Przegląd
Kultury, Smaków i Rękodzieła
Ziemi Lubelskiej"

806,06

Wkł. Os.
650,00

4 420,00 zł

1468,00
2 000 zł

500 zł

1 000 zł

2 500 zł

Wkł. Os
3000,00

438,00

200,00

350,50

1,30zł
2 800 zł

Wkł. Os.
3000,00 zł
13,81 zł

3 000 zł.

Wkł. Os.
5200,00

700 sztuk folderu okolicznościowego
200 sztuk okolicznościowego medalu
150 uczestników spotkania regionalistów
w dniu 30.09.2017
Wystawa nt. historii ruchu regionalnego w
Lubartowie – ponad 300 odwiedzających
350 zaproszeń wysłano
24 dzieci na występie artystycznym
23 wolontariuszy
Udział mieszkańca w zawodach dla osób
po transplantacji w wieku 60+ w
ogólnopolskich igrzyskach dla osób po
transplantacji i dializowanych
Zakup promocyjnego stroju sportowego i
materiałów promocyjnych
13 zdobytych miejsc na podium
przez zawodników klubu
Baner promocyjny
Udział w 6 turniejach
2 wolontariuszy

5 zawodniczek w Lubartowa w
ogólnopolskich pucharze
Flaga miasta
5 wolontariuszy
200 statuetek dla zawodników
170 zawodników z 20 miejscowości
40 osób obsługi wolontariackiej
50 plakatów promocyjnych
72 puchary
Uroczysta gala podsumowujące 4 duże
lubartowskie biegi (około 200
wolontariuszy, 400 biegaczy)
ok. 50 uczestników gali
wykonano: 20 plakatów
50 medali i nagród
-20 wolontariuszy
2 Kiermasze dla mieszkańców
Udział około 600 osób
5 warsztaty dla około 100 osób
10 wolontariuszy
- organizacja przeglądu w amfiteatrze
miejskim
- około 450 widzów
-- udział 10 stowarzyszeń i grup
- występ 5 zespołów/artystów
- przyznanie 9 pucharów i dyplomów w
konkursach na dania regionalne, dania z
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ryb słodkowodnych i najładniejsze stoisko,
10 wolontariuszy

RAZEM

TABELA 13:

57 990,87zł

41 027,54

19 684 uczestników
250 os. niepełnosprawnych
7 500 widzów
357 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu pomocy społecznej
w roku 2017.
(na podstawie informacji z MOPS w Lubartowie, konkurs został ogłoszony w roku
2016 na realizację zadania w latach 2017-2018)

L.p.

Nazwa oferenta i nazwa zadania
Realizacja zadania przez Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Lubartowie

1.

Nazwa zadania:
Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartowa, które będą realizowane w miejscu ich zamieszkania
(umowa podpisana na okres 01.01.2017 r. – 31.03.2018 r.)

ROK 2017

Kwota na poszczególne
usługi w zł

Ilość godzin usług

Liczba odbiorców,
uczestników zadania

1.

Usługi opiekuńcze

376.380,00

22.950

69

2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

71.840,80

4036

5

3.

Specjalistyczne usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

269.154,00

14.166

14

717.374.80

41.152

85

Razem
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TRYB POZAKONKURSOWY
Tryb małych zleceń – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert
Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.
poz. 450 i 650) art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem
otwartego konkursu ofert, jest to tak zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb
małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Uprawniony
podmiot składa wniosek na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 570). Warunkiem wsparcia
tych zadań publicznych była pozytywna ocena pracowników Urzędu Miasta Lubartów
merytorycznie odpowiedzialnych oraz akceptacja Burmistrza Miasta.
Oferta musi spełniać następujące warunki:
 oferowane zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny;
 kwota dofinansowania lub finansowania oferowanego zadania nie może być większa niż 10 000 zł;
 zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.
TABELA 14:

L.p.

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów w trybie pozakonkursowym
(19a) w roku 2017.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych
z realizacji zadań publicznych w 2017r.)

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana
kwota
dotacji

Środki
Liczba uczestników zadania
własne
i osiągnięte rezultaty
oferenta [zł]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.

Miejski Klub Sportowy
,,LEWART” Autonomiczna
Grupa Sekcji

,,INDYWIDUALNE I
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
POLSKI POLICJI”

2.

Miejski Klub Sportowy
,,LEWART" Autonomiczna
Grupa Sekcji

Udział i organizacja zawodów
sportowych oraz zakup sprzętu
sportowego sekcji taekwondo i
tenis stołowy

4 060,00 zł

10 000 zł

Reprezentanci 16 komend
policji z 16 województw
4-osobowe drużyny
2 170,00 zł
64-zawodników
Ponad 100 uczestników
Puchary, koszulki promocyjne
200 młodych adeptów w TKD
turniej mikołajkowy
12 wolontariuszy sędziów
1 143,24 zł
300 widzów
Udział w lidze tenis stołowy
Sprzęt sportowy

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

3.

ALWERNIA –
Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i Rodziny

MIEJSKA GRA
NIEPODLEGŁOŚCIOWA 2017

680 zł

36,78 zł

4.

Fundacja WCZORAJ I DZIŚ
DLA JUTRA

WIGILIA U SANGUSZKÓW NA
RYNKU W LUBARTOWIE

1 508 zł

159,01 zł
Wkł. Os.
1200,00

5 punktów kontrolnych –
zadaniowych
Udział 168 mieszkańców
35 harcerzy wolontariuszy
Program promocyjny w TVP
Lublin
Nagrody dla 9 drużyn – 24
osób
180 odbiorców wigilii
Warsztaty świąteczne dla
30 osób
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300 mieszkańców

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
5.

Fundacja im. św. Cyryla
i Metodego, oddział w
Lublinie Biuro Tato.Net

WARSZTATY DLA OJCÓW

2 000 zł

6.

Fundacja WCZORAJ I DZIŚ
DLA JUTRA

NASI DAWNI SĄSIEDZI ….

2 420 zł

RAZEM

20 668 zł

10 godz. edukacyjnych
15 uczestników
35 plakatów i 120 ulotek
Prelekcja tematyczna,
622,00 Wyjazd szlakiem 5 kultur dla
24 osób
uczestników
4 601,03
widzów
wolontariuszy
470,00

W trybie pozakonkursowym przekazano środki finansowe w formie dotacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom realizującym zadania publiczne na w/w dziedziny z zakresu
pożytku publicznego na kwotę 20.668,00 zł podpisując 6 umów na realizację zadań publicznych.

PODSUMOWANIE
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” jest dokumentem
podsumowującym kolejny rok współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz
pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zarówno komórki organizacyjne Urzędu Miasta Lubartów, jak i podległe jednostki
organizacyjne otwarte były na współpracę z podmiotami programu, chętnie włączając się
w realizację przedsięwzięć, których pomysłodawcami były organizacje pozarządowe.
Podstawową formą współpracy było różnorodne wspieranie tej działalności – zarówno
w formie finansowej, jak i pozafinansowej – najważniejszym bowiem elementem budowy
systemu partycypacji społecznej jest partnerstwo oraz aktywne uczestnictwo sektora
pozarządowego w diagnozowaniu oraz rozwiązywaniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy.
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