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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 Rady Miasta Lubartów Nr XXX/190/2017 z dnia
22 listopada 2017 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 2018 rok” (w skrócie
„Program współpracy”).
Projekt Programu współpracy na rok 2018 był przedmiotem otwartych konsultacji
społecznych w sposób określony w Uchwale Rady Miasta Lubartów Nr XLIX/314/10 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 Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/694/2017 z dnia 27 września
2017 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 2018 rok. Do konsultacji
zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych i wszyscy zainteresowani
przedmiotową tematyką. Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom
pozarządowym projektu Programu współpracy na 2018 rok, 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 projektu Programu współpracy przeprowadzono w następujących formach:
1) bezpośredniego otwartego spotkania w dniu 11 października 2017 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.
Konsultacje społeczne Programu odbyły się w terminie od 29 września 2017 roku
do 12 października 2017 roku. W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono dwa wnioski
do projektu „Programu współpracy…”, które zostały po rozpatrzeniu przyjęte jako
merytorycznie uzasadnione i naniesione do projektu „Programu …”.
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 2018 rok.
Zgodnie z przyjętym Programem współpracy oraz zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do końca maja każdego roku 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 2018 rok, w rozdziale IX określone zostały mierniki oceny realizacji
Programu, które stanowią podstawowe, liczbowe określenie skali współpracy (tabela nr 1).
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 2018 roku wg ogłoszonych konkursów i sfer zadań
publicznych.
(na podstawie zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert, wynikach
otwartych konkursów ofert w 2018 roku oraz zrealizowanych umów i otrzymanych
informacji od zleceniobiorców ze sprawozdań końcowych)

Wysokość środków finansowych w 2018 roku na realizację zadań publicznych [w zł]
Sfera zadań publicznych wg konkursów

Przeznaczonych

Przekazanych

480 000,00

480 000,00

479 840,00

99,97 %

25 000,00

25 000,00

25 000,00

100,00 %

75 000,00

73 050,00

73 050,00

97,40 %

Promocja Miasta (konkurs 3)

60 000,00

59 200,00

59 200,00

98,67 %

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym (konkurs 4)

90 000,00

90 000,00

90 000,00

100,00 %

695 491,86

695 491,86

695 491,86

100,00 %

1 425 491,86

1 422 741,86

1 422 581,86

99,79 %

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej; Wypoczynek dzieci i młodzieży;
Turystyka i krajoznawstwo, Działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym (konkurs 1)
Ochrona i promocja zdrowia (konkurs 1)
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; Nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie; Działalność na rzecz
osób w wieku emerytalnym (konkurs 2)

Pomoc społeczna (konkurs w 2016 i 2018roku)

RAZEM

Wykorzystanych*

Wykorzystanie %

*w roku 2018 miał miejsce jeden zwrot kwoty dotacji niewykorzystanej w wysokości 160,00 zł, jedno odstąpienie od
realizacji zawartej już umowy oraz rezygnacja z realizacji czterech zadań na etapie ogłoszenia wyników, stąd przekazanie
nie jest tożsame z wykorzystaniem.
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2) udział środków własnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań
publicznych zleconych w drodze konkursów ofert: 606.309,44 zł oraz 1.536.654 zł - środki
z kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia dla Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum
Św. Anny w Lubartowie, co łącznie daje kwotę zaangażowanych środków 2.142.963,44 zł;
3) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert.;
4) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z wyszczególnieniem
ofert złożonych w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym: złożono
106 ofert 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 łącznie 85 umów na realizację zadań
publicznych w trybie otwartych konkursów ofert w roku 2018 z 35 podmiotami, w tym
2 umowy z 1 podmiotem w roku 2018 na realizację zadań w latach 2018-2021 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 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie art. 19a: zawarto 3 umowy na realizację zadań publicznych
w trybie pozakonkursowym w roku 2018 z 3 podmiotami;
7) liczba zrealizowanych działań: 88 działań;
8) liczba ofert, które nie zostały zrealizowane z przyczyn zależnych od organizacji
pozarządowych i innych podmiotów: 4 oferty nie zostały zrealizowane (po ogłoszeniu
wyników nastąpiła rezygnacja oferentów);
9) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych
od organizacji pozarządowych i innych podmiotów: 1 niezrealizowana umowa – odstąpienie
z realizacji umowy po jej podpisaniu;
10) liczba uczestników i zaangażowanych wolontariuszy w ramach zrealizowanych zadań
publicznych, w tym niepełnosprawnych: 13.055 uczestników, w tym 363 niepełnosprawnych
oraz 1.230 wolontariuszy;
11) liczba projektów aktów prawa miejscowego konsultowanego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami: 6 projektów.

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 2018:
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 2018 Gmina Miasto Lubartów ogłosiła 5 otwartych konkursów ofert
obejmujących zadania o charakterze pożytku publicznego. 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:

4|Strona

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

I. KONKURS NR 1:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) szkolenia 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 chorym w fazie terminalnej.
Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów
Nr VII/747/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert
została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/760/2018 z dnia
29 stycznia 2018 roku. Dotacje na realizację w 2018 roku zadań publicznych z budżetu Gminy
Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego obejmowały: wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
turystyka i krajoznawstwo, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrona
i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów
Nr VII/774/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku. W postępowaniu konkursowym wpłynęło 50 ofert.
TABELA 2:

L.p.
1
2
3
4
5
6

Szczegółowy podział ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs nr 1
wg rodzaju wskazanego zadania publicznego.
(na podstawie dokumentacji konkursowej)
Rodzaj zadania publicznego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez
sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II
Turystyka i krajoznawstwo
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ochrona i promocja zdrowia

Łączna ilość ofert, które wpłynęły na konkurs

Ilość ofert
23
2
7
9
8
1
50
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W procedurze konkursowej po ocenie merytorycznej 41 ofert uzyskało rekomendację komisji
konkursowej na dofinansowanie, jeden podmiot zrezygnował z realizacji swojej oferty. Łącznie
wykonano 40 zadań na kwotę 504.840 zł.
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;
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;
5) inicjatywy związane z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości
2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
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 Burmistrza Miasta Lubartów
Nr VII/748/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert
została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/763/2018 z dnia
31 stycznia 2018 roku. Dotacje na realizację w 2018 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
Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/778/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku. W postępowaniu
konkursowym wpłynęło 20 ofert.
TABELA 3:
Szczegółowy podział ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs nr 2
wg rodzaju wskazanego zadania publicznego.
(na podstawie dokumentacji konkursowej)
L.p.
Rodzaj zadania publicznego
Ilość ofert
1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
6
2
3
4
5

Inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa
w formie: koncertów, wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych
wydarzeń kulturalnych, realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - inicjatywy
związane z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Łączna ilość ofert, które wpłynęły na konkurs

1
3
5
5
20
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W procedurze konkursowej po ocenie merytorycznej 19 ofert uzyskało rekomendację komisji
konkursowej na dofinansowanie. Dwa podmioty zrezygnowały z realizacji 3 ofert. Łącznie
wykonano 16 zadań na kwotę 71.295 zł. Pozostała kwota została wykorzystana w trybie
pozakonkursowym dla realizacji tzw. małych grantów na mocy art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
III.
1.
1)
2)
3)

KONKURS NR 3:
Promocja Miasta Lubartów w roku 2018 podczas przedsięwzięć o charakterze:
kulturalnym,
sportowym,
sportowo – rekreacyjnym.

Otwarty konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/765/2018
z dnia 5 lutego 2018 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
Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/777/2018 z dnia 19 lutego 2018 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 2018 zostały
ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/783/2018 z dnia 7 marca 2018
roku. W postępowaniu konkursowym wpłynęło 25 ofert, po ocenie merytorycznej 22 oferty
uzyskały rekomendację komisji konkursowej na dofinansowanie. Jeden podmiot zrezygnował
z realizacji 1 oferty po ogłoszeniu wyników. Łącznie wykonano 21 zadań publicznych w ramach
promocji miasta w roku 2018 na kwotę 59.200 zł.
IV. KONKURS NR 4:
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok określonych Uchwałą Rady Miasta Lubartów
Nr XXXIII/210/2018 z dnia 28 marca 2018r.:
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 przez 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;
3) zorganizowane formy działalności anonimowych alkoholików;
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej.
Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów
Nr VII/793/2018 z dnia 29 marca 2018 roku. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert
została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/805/2018 z dnia
23 kwietnia 2018 roku. Dotacje na realizację zadań określonych Uchwałą Rady Miasta Lubartów
Nr XXXIII/210/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
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zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/807/2018 z dnia
25 kwietnia 2018 roku.
W postępowaniu konkursowym wpłynęło 6 ofert, które po ocenie merytorycznej zostały
pozytywnie zarekomendowane i wszystkie otrzymały dotację oraz zostały zrealizowane na kwotą
łączną 84.930 zł, w tym:
1) na działania z zakresu przeciwdziałania narkomani – kwota 14.000 zł;
2) na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 72.000 zł.
Pozostała kwota została przeznaczona i wykorzystana w trybie pozakonkursowym.
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 Burmistrza Miasta Lubartów
VII/470/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku wraz ze zmianą w Zarządzeniu Burmistrza Miasta
Lubartów VII/489/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert
została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/484/2016 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 Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/494/2017 z dnia 19 grudnia 2016 roku.
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KONKURS NR 5:
Pomoc społeczna:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartowa
W ramach konkursu zostały wydzielonedwa zadania:
1. zadanie nr 1 - świadczenie usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych,
2. zadanie nr 2 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie określonym
w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów
Nr VII/773/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych 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 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31
marca 2021 r. Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert została powołana Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Lubartów Nr VII/781/2018 z dnia 23 lutego 2018 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
kwietnia 2018r. do dnia 31 marca 2021r. zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Lubartów Nr VII/786/2018 z dnia 16 marca 2018 roku. W postępowaniu konkursowym
złożono łącznie 5 ofert, w tym 3 oferty na zadania nr 1 oraz 2 oferty na zadanie nr 2. Po ocenie
formalnej i merytorycznej zostały wybrane oferty jednego podmiotu do obydwu zadań
i podpisano dwie czteroletnie umowy:
1) o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług
opiekuńczych na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów w miejscu ich zamieszkania w okresie
od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku;
2) o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie
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 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku.
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TABELA 4:

Lp.

1
2

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom
pozarządowym w formie dotacji na realizację zadań publicznych
w roku 2018 wg sfer zadań publicznych w trybie otwartych
konkursów ofert oraz trybie pozakonkursowym.
(na podstawie zarządzeń o wynikach otwartych konkursów ofert w 2018 roku oraz
zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych od zleceniobiorców)

Sfera zadań publicznych
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej (z uwzględnieniem zadań dot.
zrewitalizowanego Rynku II)
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Wysokość dotacji
przekazanych [w zł]

436 710,00

Udział %

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
zrealizowanych
umów

30,69 %

26

25

5 900,00

0,41%

9

4

3

Turystyka i krajoznawstwo

26 590,00

1,87 %

7

5

4

Ochrona i promocja zdrowia

25 000,00

1,76 %

1

1

52 575,00

3,70 %

8

8

10 475,00

0,74 %

3

3

1 000,00

0,07 %

5

1

10 800,00 S
9 000,00 K
19 800,00

S 8+K 5

S6+K5

1,39 %
13

11

90 000,00

6,33 %

7

7

5

6
7

8

9

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego z
uwzględnieniem zadań dot.
zrewitalizowanego Rynku II
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego - inicjatywy
związane z uczczeniem setnej rocznicy
odzyskania niepodległości
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacji,
oświaty i wychowania
Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym - aktywizacja seniorów
poprzez uczestnictwo w różnych
formach działalności:
K - kulturalno-edukacyjnej
S - rekreacyjnej
Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

10

Promocja Miasta

59 200,00

4,16 %

25

21

11

Pomoc społeczna

695 491,86

48,88 %

5

2

1 422 741,86

100 %

109

88

RAZEM
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TABELA 5:

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018 roku)
Kwota dotacji

L.p.

1.

2.

3.

4.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

ALWERNIA Franciszkańskie
Bieg Pokój i Dobro
Dzieło Promocji
Młodzieży i Rodziny

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

Klub Aktywnych
,,ART-FIT”

Klub Aktywnych
„ART-FIT”

"…potrzeba spojrzenia
miłości…”-familijny festyn
integracyjny

RADOŚĆ PRZEZ SPORT XIII Paraolimpiada i
warsztaty plastyczne „Poznaj
mnie – poznaj siebie”

Zawody Nordic Walking
pod patronatem
Burmistrza Lubartowa –
Marsze Nordic Walking

przyznana
/wnioskowana

3 760 zł
Wnioskowana:
4 700 zł

Środki
własne
oferenta [zł]
/wkład os.

- udział 169 biegaczy zarejestrowanych
w elektronicznym systemie pomiaru czasu,
- medale dla zawodników i zestawy promocyjne
- ok. 300 widzów na trasie i placu
- darmowy poczęstunek dla uczestników
2 270,98 zł
- charytatywny cel imprezy
- ok. 250 plakatów, ulotek i ogłoszeń
informacyjno-promocyjnych
- 15 rowerzystów wolontariuszy na trasie
- 120 wolontariuszy na trasie i na placu

4 000 zł

764 zł

Wnioskowana:
5 000 zł

Wkł. Os.
1600,00 zł

2 000 zł
Wnioskowana:
4 000 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

- udział w familijnym festynie integracyjnym
około 300 osób, w tym około 80 dzieci
- stoiska tematyczne dla uczestników
- gry i zabawy dla dzieci
5 wolontariuszy

2 spotkania rekreacyjno-sportowe:
PARAOLIMPIADA (terapia przez sport, taniec
i wspólna zabawę): 80 niepełnosprawnych
uczestników z 4 ośrodków szkolnowychowawczych i domu samopomocy, 60
uczniów z lubartowskich szkół, 14 osób
dorosłych wolontariuszy, 30 opiekunów,
578,61 zł 25-osobowy chór i 30-osobowy zespół taneczny,
atrakcje dla uczestników (fotobudka, garncarz,
Wkł. Os. występy, stoiska tematyczne, itp.), wydanie 200
1 800zł posiłków na ciepło, łącznie ok. 239 uczestników

3 000 zł

1 597,48 zł

Wnioskowana:
6 000 zł

Wkł. Os.
1 500

RADOŚC PRZEZ SPORT: współudział przy
organizacji imprezy przez 9 organizacji,
dystrybucja plakatów i zaproszeń,
100 osób niepełnosprawnych,
20 przedszkolaków, 30 wolontariuszy
ok. 100 widzów
100 zawodników z Polski
- ok 100 osób jako kibice
- pracowało 10 sędziów po 4 godziny
- stoiska do masażu i usług medycznych
dla uczestników,
- 2 osoby obsługiwały pomiar czasu
- ok 300 osób uczestniczyło w imprezie
- przeprowadzono 3 marsze nordic walking:
Annobór, Skrobów i Lisów
- w marszach brało udział 50 osób
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5.

6.

7.

8.

9.

Lubartowski Klub
Pływacki ,,Skalar"

Lubartowski Klub
Pływacki ,,Skalar"

,,Pływanie – sportem na całe
życie” – cykl podstawowej
nauki pływania dzieci z klas
I-III szkół podstawowych
miasta Lubartowa
Szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży z sekcji pływackiej
oraz udział w zawodach
pływackich na szczeblu
powiatu i województwa

Lubartowski
Uczniowski Klub
Sportowy

Szkolenie zawodników oraz
udział we współzawodnictwie
sportowym w następujących
dyscyplinach: piłka ręczna,
szachy.

Lubartowskie
Towarzystwo
Przyjaciół Sportu

Turniej finałowy
Lubartowskiej Amatorskiej
Logi Siatkówki sezon
2017/2018

Lubartowskie
Towarzystwo
Przyjaciół Sportu

VI Parafiada Cup

3 500 zł

Wnioskowana:
7 200 zł
3 040 zł
Wnioskowana:
3 800 zł

5 000 zł
Wnioskowana:
10 370 zł

3 700,00zł
26 460,00 zł
Dotacja
MSiT
Wkł. Os.
1 050zł

Zajęcia 2 razy w tyg. po 45 min
45 dzieci, 1 sekcja pływacka – 3 grupy
5 wolontariuszy, 3 instruktorów
Wkł. Os.
10 startów w zawodach
2 800zł 198 godz. zrealizowanych zajęć (po 66 godz. dla
każdej z grup)
4 400 zł

sekcja piłki ręcznej: grupa starsza Mistrzowie
Powiatu Lubartowskiego GIMNAZJADA 2018 –
12 zawodników (rocznik 2003-2001), zajęcia 2 x
w tyg. po 2 h, 52 godz. szkoleniowe,
grupa młodsza II miejsce w mini piłce ręcznej
chłopców – 13 zawodników (rocznik 20052006), zajęcia 2 x w tyg. po 2 h, przepracowano
1 250zł
52 godz. szkoleniowe,

Wkł. Oso.
4 110 zł

1 500 zł

1 435,58 zł

Wnioskowana:
2 750 zł

Wkł. Os.
700zł

1 000 zł

711,50 zł

Wnioskowana:
2 900 zł

Wkł. Os.
700 zł
22 186,52 zł

10.

Miejski Klub
Sportowy
„LEWART”
Autonomiczna
Grupa Sekcji

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

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 wolontariuszy
360 godzin (po 20 dla każdej grupy)

155 000 zł
13 139,58 zł
inne dotacje
Wnioskowana:
210 000 zł
Wkł. Os.
10 150,00 zł

sekcja szachów: szkolenie: 3 x tygodniu (środy,
czwartki i piątki) w szkółce szachowej na
wszystkich poziomach zaawansowania
W zajęciach stałych uczestniczyło 93 osoby
Zorganizowano 32 imprezy szachowe:14 dużych
turniejów, 8 w ramach Szachowej Ligi Młodych
i 10 w Grand Prix Lubartowa 2018.
1275 uczestników imprez szachowych
5 wolontariuszy
2-dniowe rozgrywki siatkarskie
6 drużyn, 8 spotkań
60 zawodników, w tym 22 poniżej 25 roku życia,
Ok. 50 kibiców, 1 konkurs dla kibiców
2 żagle promocyjne zakupione
Piłki siatkowe dla 4 najlepszych drużyn
Statuetka dla najlepszego zawodnika
Puchary i medale dla 3 najlepszych drużyn
6 wolontariuszy
- 70 uczestników zadania
- 50 zawodników
- 21 rozegranych meczów
- 6 wolontariuszy
Łącznie 243 zawodników, w tym:
Sekcja tenisa stołowego – 27 zawodników
z licencjami PZTS i 4 bez = 31 zawodników:
grupa początkująca: skrzaci i żacy – 6
zawodników, grupa średnia – młodzicy – 14
zawodników, grupa zaawansowana: kadeci,
juniorzy, seniorzy- 11 zawodników;,
- mistrzostwa II ligi mężczyzn i III lidze męskiej
i żeńskiej , awans do wyższej klasy zespołów
- 1 obóz szkoleniowy
- ok. 300 widzów
- treningi 5xtyg: gr. początkująca 2xtyg. po 1,5
godz., treningi indywidualne 2xtyg. po 2 godz.
i 1,5 godz., trening główny 3 x w tyg. po 2godz.
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i 1,5 godz.. Ilość treningów: 504 godziny
treningów, w tym z gr. początkującą 126 godz.,
z gr. zaaw.231godz. i indywidualnych 147godz.
- ilość startów sekcji: 92 starty sekcji w tym 48
meczów ligowych, 22 zawodów LOZTS,
8 zawodów LZS, 12 wyjazdów ogólnopolskich,
4 zawody drużynowe LOZTS.
- ilość osobostartów: 591 osobo-startów, w tym
240 w lidze, 196 w LOZTS, 104 w LZS, 29
w zawodach ogólnopolskich, 22 drużynowe.
- udział w turniejach towarzyskich i
okolicznościowych: pingpongowy narodowy
w Warszawie i turniej świąteczny w Kraśniku.
Wzięło w nich udział łącznie 32 osoby.

11.

12.

Miejski Klub
Sportowy LEWART
Lubartów

Miejskie Koło
Turystyki
Rowerowej
,,RELAKS"

Szkolenie zawodników w
piłce nożnej i udział w
rozgrywkach LZPN drużyn
MKS LEWART Lubartów

Lubartów na rowerach

195 000 zł

Wnioskowana:
250 000 zł

37 260,53 zł

Wkł. Os.
10000,00 zł

2 000 zł

262,04 zł

Wnioskowana:
3 800 zł

Wkł. Os.
2250,00

Sekcja kolarstwa – 12 zawodników, udział w 5
zgrupowaniach i 16 zawodach, łącznie 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
Udział w 18 turniejach różnej rangi, w tym
Mistrzostwa Europy i Świata,
Łącznie około 200 uczestników sekcji
- 3 trenerów i 2 instruktorów
- ok. 400 widzów
-10 wolontariuszy
udział w 15 imprezach sportowych - turniejach,
- 50 zawodników klubu, dwie drużyny: drużyna
seniorów (w sezonie 2017 zajęła 5 miejsce na
16 zespołów w IV lidze lubelskiej, w sezonie
2018 zajęła już 2 miejsce) i juniorów starszych
(w sezonie 2017 i 2018 była w grupie
mistrzowskiej w I lidze wojewódzkiej juniorów
starszych)
- treningi przez 10 m-cy 3-4/tydzień
seniorzy: 32 rozegranych spotkań ligowych na
stadionie, 6 spotkań pucharowych, 10 meczów
kontrolnych (sparingów); juniorzy: 28 spotkań
ligowych 10 meczów kontrolnych (sparingów)
na stadionie
- Łącznie 70 startów (meczów piłkarskich)
w rozgrywkach ligowych, pucharowych i innych
36 wyjazdów na ligowe mecze;
- ok. 450 widzów na meczach rozgrywanych na
własnym obiekcie
Sprzęt sportowy zakupiony
4 trenerów
8 wolontariuszy
- Łącznie w 5 imprezach rowerowych udział
wzięło 201 uczestników, którzy przejechali 265
km
- 11 wolontariuszy
- Wolontariusze przepracowali 150 godzin
- Informacje na portalach internetowych
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13.

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny
,,NEFRYT"

Szkolenie oraz organizacja
obozu sportowego w lekkiej
atletyce

2 500 zł

100 zł

Wnioskowana:
22 000 zł

Wkł. Os.
7150 zł

2 100 zł
sponsorzy
14.

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny
,,NEFRYT"

Organizacja XXIII
Ogólnopolskich Biegów
Lewarta

6 200 zł
Wnioskowana:
15 500 zł

1 680 zł
Dotacja
powiat
Wkł. Os.
1 000 zł

15.

16.

17.

18.

Młodzieżowy Klub
Sportowy
,,LUBARTÓW"

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

Polskie
Stowarzyszenie
Sportu po
Transplantacji

Udział mieszkańca
Lubartowa w Mistrzostwach
Europy dla Osób po
Transplantacji i
Dializowanych

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Niepełnosprawnych
,,LIBRA”

Uczniowski Klub
Sportowy
,,REKORD"
Lubartów

7 500 zł

7 993 zł

Wnioskowana:
72 380 zł

Wkł. Os.
35 105 zł

1 860 zł

1 105,69 zł
dotacja MSiT

Wnioskowana:
3 1 00 zł

500 zł
IX Towarzyski Turniej
Warcabowy

Szkolenie grup
młodzieżowych w
koszykówce oraz udział we
współzawodnictwie
sportowym

Wnioskowana:
740 zł

Wkł. Os.
100 zł
361,53 zł
Wkł. Os.
300,00 zł

2 176,41 zł
6 000 zł
Wnioskowana:
15 000 zł

6000 zł
dotacja MSiT
Wkł. Os.
8180

Ogółem ćwiczących 45 osób w 3 grupach po 15,
11 zawodników aktywnych, w tym 2 z licencją
PZLA i 3 z licencją LOZLA
w 3 kategoriach wiekowych
- udział 14 zawodników klubu w 22 zawodach,
z tego w 6 biegach przełajowych,
8 biegach ulicznych oraz 8 zawodach na
stadionach
- treningi: 3 razy w tyg. po 2 godziny
1 wolontariusz
Bieg główny – 5km, biegi towarzyszące
182 uczestników zawodów
134 dorosłych zawodników w biegu głównym
103 mężczyzn i 31 kobiet
48 dzieci w różnych kategoriach, w tym 37
w kategorii Bieg Przedszkolaka
20 osób bezpośredniej obsługi
30 wolontariuszy zabezpieczających trasy, metę
biegów i biuro zawodów
Pakiety dla zawodników
Gadżety reklamowe
Ulotki, plakaty, ogłoszenia
Łącznie ponad 100 osób skorzystało z zajęć
w klubowej siłowni
Treningi MMA od 2 do 5/tydzień:
 Sekcja MMA – 18 osób
 Sekcja seniorów – 10 osób
 Sekcja BJJ – 5 osób
Zawodnicy klubu wzięli udział w 6 imprezach
sportowych w randze mistrzostw wojewódzkich,
pucharu MMA i Polski Wschodniej, mistrzostw
Europy i profesjonalnej lidze MMA
5 wolontariuszy
- udział mieszkańca Lubartowa wśród 500
uczestników z 25 krajów Europy
- zdobycie 2 złotych medali i 2 srebrnych przez
Lubartowianina,
- 21 reprezentantów Polski, w tym 17
zawodników, 1 lekarz, 2 trenerów
- 2 wolontariuszy
- 32 niepełnosprawnych uczestników,
w tym 3 uczestników na wózkach inwalidzkich
- 3 treningi przed rozgrywkami
- 12 osób podniosło samoocenę
- 20 wolontariuszy
Łącznie: 80 uczestników
- 25 chłopców z rocznika 2005 po 3-5 treningi
w tyg. po 90 minut
- 15 dziewcząt z rocznika 2005 po 2 treningi
tygodniowo
-dwie nowe grupy po 20 dziewcząt i chłopców
rocznik 2010-2009 po 20 dzieci – trening
1 raz w tygodniu po 90 min.
- udział w turnieju koszykówki
- przeprowadzono 380 godz. zajęć łącznie
2 wolontariuszy
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19.

20.

21.

22.

Polski Związek
Wędkarski Zarząd
Okręgu w Lublinie
Koło HUTA w
Lubartowie

Uczniowski Klub
Sportowy TOP

Klub Karate
Tradycyjnego
„Bushi”

Organizacja zawodów
wędkarskich o Puchar
Burmistrza Miasta Lubartów

Święto badmintona. I
Indywidualne Mistrzostwa
Lubartowa Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych w Badmintonie.

Szkolenie dzieci i młodzieży
w dyscyplinie sportowej –
karate tradycyjne

Klub Sportowy
ORLIK Lubartów

Szkolenie dzieci i młodzieży
na potrzeby rozwoju piłki
nożnej w mieście Lubartów

850 zł

69,45 zł

Wnioskowana:
850 zł

Wkł. Os.
420 zł

500 zł

99,97 zł

Wnioskowana:
660 zł

Wkł. Os.
742,50 zł
Wkł. Rzecz.
280,00 zł

- 29 zawodników( 2 drużyny po 10 osób)
- udział 3 kół wędkarskich
- 5 wolontariuszy
- rozdano 3 puchary i 3 dyplomy
- 60 uczestników
114 meczów rozegrano przez 2 dni
- 40 widzów
Kategorie: - open: 9 K+ 18 M
- dzieci i gimnazjum (4 dziewczynki i 9chłopców)
- 3 szkoły ponadgimnazjalne (4 dz. i 9 chł.)
- rozdano 60 dyplomy
- 4 wolontariuszy

- 25 uczestników
- 88 godzin łącznie
- 6 miesięcy treningów (kwiecień, maj, czerwiec,
Wkł. Os.
październik, listopad, grudzień)
801,85 zł
- 2 treningi po 1 godzinie zegarowej
2 wolontariuszy

1 000 zł

5 960 zł

Wnioskowana:
19 780 zł

- 8 grup treningowych po blisko 30 zawodników
- udział w treningach brało 200-240 zawodników
- 198 meczów, z czego połowa w Lubartowie
- udział w 80 meczach ligowych
8 155 zł
- udział w 32 turniejach piłkarskich
- zakup 16 kompletów piłkarskich
- zakup 50 piłek treningowych
- 7 trenerów, przeprowadzenie ok 20 sparingów
- ponad 900 jednostek treningowych
- wynajęcie hal sportowych na treningi 116 godz.
- 6 wolontariuszy

9 500 zł
Wnioskowana:
105 000 zł

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

23.

24.

ALWERNIA Franciszkańskie
V Półmaraton Lubartowski
Dzieło Promocji
,,Bez Granic”
Młodzieży i Rodziny

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

Półmaraton Bez Granic miasteczko integracyjne dla
osób niepełnosprawnych

16 000 zł

1 805,13 zł

Wnioskowana:
36 250 zł

Wkł. Os.
1000,00

4 000 zł

450,01 zł

Wnioskowana:
5 627 zł

Wkł. Os.
4440,00 zł

435 210,00zł 105 687,74 zł
RAZEM

Wkł. Os
113 682,35zł

- 165 uczestników biegu głównego – 21 km
- 100 biegaczy w biegu na 6 km
- 200 dzieci i 90 osób w biegów towarzyszących
(bieg malucha i integracyjny)
- ulotki reklamowe, informatory, plakaty
- 100 nagród rzeczowych, ok 250 medali,
- 1 komplet pucharów, 85 koszulek
ok. 150 wolontariuszy (10 spotkań organ.)
- udział około 250 osób w w biegu integracyjnym
- udział ok. 120 osób niepełnosprawnych
- ok. 200 dzieci skorzystało z trampoliny, kuli
sferycznej - wydano 200 paszportów
uprawniających do udziału w grach i zabawach
sprawnościowych na 4 stoiskach
- foto budka dla wszystkich
Łącznie ponad 320 uczestników
- 40 wolontariuszy
- 5 podmiotów współpracujących
5 999 uczestników, w tym 1486 zawodników
332 uczestników niepełnosprawnych
1 740 widzów
539 wolontariuszy
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TABELA 6:

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 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018 roku)
Kwota dotacji

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1 400 zł

1.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Wakacyjny Wypoczynek
Młodzieży 2018

2.

Fundacja „NA
BIEGUNACH”

Największe szczęście
w świecie na końskim
leży grzbiecie

Uczniowski Klub
Sportowy ,,REKORD"
Lubartów

Obóz sportowo wypoczynkowy

Klub Karate
Tradycyjnego „BUSHI”

Obóz sportoworekreacyjny WAKACJE
Z KARATE

3.

4.

RAZEM

TABELA 7:

Środki
własne
oferenta [zł]
przyznana
/wnioskowana /wkład os.
600,00zł

Wnioskowana:
2 000 zł

2 000 zł

550,00

Wnioskowana:
23 584 zł

Wkł. Os.
1620,00

2 000 zł

693,76 zł

Wnioskowana:
7 000 zł

Wkł. Os.
1200,00

500 zł

150 zł

Wnioskowana:
6 145 zł

Wkł. Os.
458,20
1 993,76 zł

5 900 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
W zorganizowanym wypoczynku formacji
młodzieżowej Ruch Światło-życie w formie
oazowej udział wzięło 13 osób z Lubartowa
(Serpelice, Rozdziele, Moglino, Zakroczym,
Krościenko n. Dunajem): warsztaty, zwiedzanie,
wycieczki, turystyka aktywna
2 wolontariuszy
- udział 4 dzieci podopiecznych MOPSu
w 5-dniowych koloniach dziennych w stajni
- 10 godzin jazdy konnej dla każdego dziecka
- warsztaty hippiczne, wyżywienie
2 wolontariuszy
1 obóz: udział 45 dzieci
7 x 2 godz. treningów na boisku
5 x 1 godz. marszobiegi
łącznie zrealizowano 19 godz. zajęć sportowych
-3 wolontariusz

Wkł. Os.
3 278,2 zł

- 18 treningów
- 4 uczestników
- szkolenie sportowe na obozie
- 2 wolontariuszy
66 uczestników,
9 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu turystyki
i krajoznawstwa w roku 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018 roku)
Kwota dotacji

L.p
.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1.

Lubartowskie
Towarzystwo Przyjaciół
Sportu

II rodzinny spływ kajakowy –
powitanie wakacji 2018

2.

Miejskie Koło Turystyki
Rowerowej ,,RELAKS"

III Etap Rajdu Rowerowego
Dookoła Polski "HoryniecKarpacz

Środki
własne
oferenta [zł]
przyznana
/wnioskowana /wkład os.
1000 zł

665,99 zł

Wnioskowana:
1 900 zł

Wkł. Os.
700,00

2 000 zł

4 877,31 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
42 uczestników spływu
opaski odblaskowe i długopisy dla
uczestników oraz poczęstunek
6 wolontariuszy
20 kajaków
Udział 11 osób, które przez 10 dni
przejechało ponad 700 km,
- promowanie miasta Lubartów w 20
miejscowościach
- relacje na portalach społecznościowych
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Wnioskowana:
6 800 zł

Wkł. Os.
3000,00

20 090 zł 15 121,72 zł

3.

Ochotnicza Straż
Pożarna w Lubartowie

4.

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Niepełnosprawnych
,,LIBRA”

Organizacja wycieczki
krajoznawczej do Czarnogóry
połączona z udziałem w
Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym Czarnogóra
2018

Rajd rowerowy ,,Szlakiem
Jezior VI”

5.

Miejskie Koło Turystyki
Rowerowej „RELAKS”

Rowerem szlakami walk
o niepodległość

6.

Fundacja WCZORAJ I
DZIŚ dla JUTRA

W gościnie u Bractwa
Flisackiego w Galicyjskim
Gdański

Wnioskowana:
39 500 zł

Wkł. Os.
6 720,00

2 000 zł

182,34

Wnioskowana:
5 550 zł

Wkł. Os.
980,00

1 500 zł

480 zł

Wnioskowana:
4 600 zł

Wkł. Os.
2 550 zł

TABELA 8:

REZYGNACJA

Wnioskowana:
2 730 zł
26 590,00zł

Nazwa oferenta

Wkł. Os.
13 950,00 zł

166 uczestników,
15 niepełnosprawnych uczestników,
37 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w roku 2018. (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 2018r.)
Kwota dotacji

L.p.

- 34 uczestników: kapelmistrz, 3 flety, 7
klarnetów, 3 saksofony altowe, 3 saksofony
tenorowe, 4 trąbki, 3 waltorni, 3 tenory, 3
puzony, 1 tuba, 3 perkusje
2 próby orkiestry podczas wyjazdu, 2 musztry,
3 musztry z nauki nowych kroków w marszu,
5 spotkań sesyjnych
- ponad 500 uczestników festiwalu
2 koncerty zagrane na festiwalu
3 artykuły w mediach o festiwalu i OSP
14 wolontariuszy
15 niepełnosprawnych uczestników
3 wolontariuszy
5 tras wycieczek rowerowych
210 km przejechano,
1 szkolenie z quizem wiedzy
- 1 rajd: 4 dni, 18 osób przejechało 180km
- 2 rajd: 4 dni, 11 osób przejechało 450 km
- 3 rajd – Szlakiem I Brygady na
Lubelszczyźnie: 30 osób pokonało 50 km
- 4 rajd: 4.XI cmentarze w Sobolewie i Nowym
Stawie, 20 osób pokonało ok. 50 km
- 4 wolontariuszy

1 500 zł

21 327,36 zł
RAZEM

- 10 wolontariuszy

Nazwa zadania

przyznana
/wnioskowana

Środki
własne
oferenta [zł]
/wkład os.

3 500 zł

1.

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Senior Turysta

2.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Gimnastyka korekcyjna
dla seniora

Wnioskowana:
20 000 zł
800 zł

Wkł. Os.
1 000 zł
50,00

Wnioskowana:
1 300 zł

Wkł. Os.
200,00

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
3 wycieczki krajoznawczo-turystyczne:
1 wycieczka – 50 osób
2 wycieczka – 46 osób
3 wycieczka – 48 osób
3 wolontariuszy
-16 spotkań
- 30 uczestników seniorów
- przeprowadzono 16 godzin zajęć (1 x tydz.)
- 2 wolontariuszy
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2 000 zł
Wykorz. 1840 zł
3.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Aktywni seniorzy pływają

4.

Centrum Pomocy
„Otoczmy Troską Życie”
im. Karola Wojtyły

Wycieczka do
Lichenia i Gniezna

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych ,,SIL” w
Lubartowie

SPA Nałęczów

Zwrot
160 zł
Wnioskowana:
3 050 zł
1 500 zł
Wnioskowana:
5 980 zł
1 500 zł
Wnioskowana:
2 550 zł
1 500 zł

6.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Lubartowie

Wędrówki śladami historii

RAZEM

TABELA 9:

Nazwa oferenta

Nazwa
zadania

przyznana
/wnioskowana
25 000 zł

1.

Lubartowskie
Stowarzyszenie
Hospicjum Św.
Anny

10 800,00 zł

5 100 zł
Wkł. Os.
900,00
1 050 zł
dotacja
z ASOS
Wkł. Os.
610,00 zł

20 seniorów uczestniczących w zajęciach
na pływalni z instruktorem przy muzyce
z użyciem różnych pomocy: laski
gimnastyczne, dyski, hantle, itp.
25 godzin zajęć na pływalni
2 wolontariuszy
40 seniorów
3-dniowy wyjazd
3 wolontariuszy
1-dniowy turnus dla 36 seniorów
2 wolontariuszy

- organizacja 1 wykładu
- organizacja 1 wycieczki kulturalnoturystycznej i zwiedzanie 2 obiektów
historycznych: Cytadeli i Zamku Królewskiego
Wkł. Os.
- udział 19 seniorów w wykładzie i 30
800 zł
w wycieczce
- 4 wolontariuszy
8 830,86 zł
319 uczestników,
Wkł. Os.
16 wolontariuszy
3 510 ,00 zł
3 258,72 zł

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu ochrony i promocji
zdrowia w roku 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018r.)
Kwota dotacji

L.p.

Wnioskowana:
8 910 zł

422,14zł

Być bliżej
drugiej osoby

Wnioskowana:
25 000 zł

Środki własne
oferenta [zł]
/wkład os.

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

- 131 pacjentów objętych opieką stacjonarną, w tym
22 osób z Lubartowa
- 106 pacjentów objętych opieka domową, w tym 31
osób z Lubartowa
- średni pobyt w hospicjum-19 dni
- średni pobyt w hospicjum domowym – 97 dni
402 716 zł z 1% - 90 rodzin objętych pomocą psychologiczną w tym
25 osób z Lubartowa
- opieką socjalną - poradami objęto 96 pacjentów
w tym 29 osób z Lubartowa
- zabiegi fizjoterapeutyczne – 90 osób, w tym 28
z Lubartowa
- udział/współudział w 2 akcjach ogólnopolskich
- wizyty domowe: lekarz min 1 raz na 2 tyg.,
pielęgniarka min 2 razy w tyg.
- 115 wolontariuszy zaangażowanych w „Akcji Żonkil”
i 4 opiekunów
1 536 654 zł
kontrakt NFZ
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TABELA 10:

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu kultury, sztuki,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018r.)
Kwota dotacji

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1.

Lubartowskie
Audycje muzyczne
Towarzystwo Muzyczne

2.

Lubartowskie
V Ogólnopolski Festiwal Muzyki
Towarzystwo Muzyczne Kameralnej SEMPRE

3.

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Lubartowie

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

4.

ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Kapucynalia 2018

5.

ALWERNIA
Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Kapucyński Piknik
Motocyklowy 2018

6.

Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej
Działalność patriotyczna
i Byłych Więźniów
Politycznych

przyznana
/wnioskowana

Środki
własne
oferenta [zł]
/wkład os.

800 zł

50 zł

Wnioskowana:
1 900 zł

Wkł. Os.
204 zł

4 000 zł

87,26 zł

Wnioskowana:
10 000 zł

Wkł. Os.
408,00 zł

30 000 zł

12 720,89 zł

Wnioskowana:
55 500 zł

Wkł. Os.
5400 zł

3 000 zł

591 zł

Wnioskowana:
7 200 zł

2 500 zł

1 469,80 zł

Wnioskowana:
5 000 zł

500 zł
Wnioskowana:
2 008 zł

307,08 zł
Wkł. Os.
600 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
- 2 spotkania z muzyką na żywo
- quizy i zabawy konkursowe dla dzieci
- ok. 200 dzieci na spotkaniu
- 40 osób występujących
- 8 nauczycieli - wolontariuszy
- 400 słuchaczy
- koncert otwarty z epoki baroku
w lubartowskiej Bazylice św. Anny
- 250 osób publiczności
- 6 muzyków
- 13 wolontariuszy
- 40 czynnych muzyków
- próby 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
- działalność ogniska muzycznego 2 x
tyg po 2 godz. przy orkiestrze dla 20
młodych osób w ramach „Młodej
orkiestry”
- występ na ponad 30 imprezach
- reprezentacja Lubartowa przez
trębaczy na Ogólnopolskim Przeglądzie
Hejnalistów Miejskich
- piknik rodzinny w ogrodach Ojców
Kapucynów - wiele atrakcji i stanowisk
dla uczestników: gofry, zabawy,
malowanie twarzy, ścianka
wspinaczkowa, tor harcerzy dla
komandosów, park linowy, dmuchańce,
dogoterapia, animacje dla dzieci,
malowanki, kucyki, kula sferyczna,
kiermasz ciast, itp..
- ok. 200 uczestników
- 60 wolontariuszy
- 50 plakatów i 100 ulotek
- 500 motocykli, ok. 300 widzów na
trasie parady i na placu
- stoiska tematyczne dla uczestników
- ok 50 wolontariuszy
- plakaty, ulotki, informatory
- organizacja 4 spotkań patriotycznych,
w tym z okazji 3 maja, 9 maja – Dzień
Zwycięstwa, 1 września - udział w
składaniu wiązanek na grobach
żołnierzy cmentarza w Lubartowie
z okazji 79 rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej, 11 września – Dzień
Weterana, gdzie wręczono 15 medali
Marszałka Województwa Lubelskiego
z okazji 100 Lat niepodległości Polski,
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8 listopada - spotkanie w miejskim
przedszkolu, udział pocztów
sztandarowych w uroczystościach
państwowych i innych o tematyce
narodowej, w konduktach pogrzebowych
- 234 uczestników
- 20 wolontariuszy
15 226,03 zł
RAZEM

TABELA 11:

40 800 zł

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu rewitalizacji
społecznej i kultury Rynku II w roku 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018r.)
Kwota dotacji

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

przyznana
/wnioskowana
10 000

1.

Ochotnicza Straż
Pożarna w Lubartowie

TABELA 12:

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

Wnioskowana:
10 500 zł

1.

Nazwa oferenta

Środki
własne
oferenta [zł]
/wkład os.

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

- 4 otwarte koncerty na Rynku: koncert
muzyki polskiej i marszowej,
patriotyczny, muzyki filmowej i popowej,
muzyki rozrywkowej
Wkł. Os.
- 30 członków orkiestry
600 zł
- 35 zaprezentowanych utworów
muzycznych
- 12 odbytych prób przed koncertami
- przygotowanie 11 kpl. nut dla sekcji
- 12 artykułów o koncertach orkiestry
w Internecie i gazetach lokalnych
- ok. 200 widzów
800 zł

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu inicjatyw
związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości
w roku 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018r.)
Kwota dotacji

L.p.

Wkł. Os.
6 612,00 zł

1 214 uczestników
700 widzów
151 wolontariuszy

Nazwa zadania

Lubartowskie
Lubartowska Kulturalna Wiosna
Towarzystwo Muzyczne – „Dla Niepodległej”

przyznana
/wnioskowana

Środki
własne
oferenta [zł]
/wkład os.

3 500 zł

94,15 zł

Wnioskowana:
3 500 zł

Wkł. Os.
522 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
Temat przewodni 100-lecie odzyskania
Niepodległości w muzyce
- imprezy towarzyszące: wystawa prac
plastycznych inspirowane polskim
pejzażem, polskimi malarzami
i bohaterami narodowymi
- 40 wykonawców, 250 widzów
- 2 pracownie plastyczne
- 15 nauczycieli – wolontariuszy
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2.

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI –
sesja naukowa w 100 rocznicę
Lubartowskie
odzyskania przez Polskę
Towarzystwo regionalne
niepodległości

3.

PAMĘĆ WYBITNYCH
REGIONALISTÓW – spotkanie
Lubartowskie
okolicznościowe w 100 rocznicę
Towarzystwo Regionalne odzyskania przez Polskę
niepodległości i 100 rocznic
lubartowskiego regionalizmu

RAZEM

TABELA 13:

2 750 zł

410,45 zł

Wnioskowana:
2 750 zł

Wkł. Os.
1 990 zł

4 225 zł

504,35 zł

Wnioskowana:
4 225 zł

Wkł. Os.
1 980,00 zł

10 475 zł

1 008,95 zł
Wkł. Os.
4492,00 zł

- 1 sesja naukowa
- 200 widzów
- wystawa fotograficzna obrazująca
lubartowskie miejsca pamięci w LOK
i MBP – łącznie ok. 500 widzów
- 2 informacje prasowe
- 3 informacje w wersji elektronicznej
- informacja o koncercie dotarło do 9000
odbiorców Lubartowiaka
- 5 wolontariuszy
- 700 sztuk folderu okolicznościowego
prezentujące sylwetki zasłużonych
- 200 sztuk okolicznościowego medalu
- 150 uczestników spotkania
regionalistów
- Wystawa nt. historii ruchu regionalnego
w Lubartowie – ponad 300
odwiedzających, 350 zaproszeń
- 24 dzieci na występie artystycznym
- 2 informacje prasowe
- 3 informacje w wersji elektronicznej
- informacja o wydarzeniu dotarła do
9000 odbiorców Lubartowiaka
- łącznie 23 wolontariuszy
192 uczestników
1250 widzów
43 wolontariuszy

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018r.)
Kwota dotacji

Środki
własne
oferenta [zł]
przyznana
/wnioskowana /wkład os.

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1.

Polski Czerwony Krzyż
Lubelski Oddział
Okręgowy

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

2.

Fundacja Partnerstwa i
Odpowiedzialnego
Rozwoju, Lubartów

O jakości powietrza w Lubartowie

1 950 zł
Wnioskowana:
10 636 zł

Odstąpienie

3.

Fundacja WCZORAJ I
DZIŚ DLA JUTRA

Nasi dawni sąsiedzi… śladami
osadnictwa ludności żydowskiej,
rusińskiej, niemieckiej, olęderskiej,
tatarskiej

775 zł
Wnioskowana:
2 000 zł

REZYGNACJA

4.

Fundacja WCZORAJ I
DZIŚ DLA JUTRA

Lubelska Droga do Wolności

1 000 zł
Wnioskowana:
3 050 zł

REZYGNACJA

RAZEM
wysokość dotacji wykorzystanych

1 000 zł
Wnioskowana:
3 050 zł

1 000,00 zł

3 prelekcje w szkołach
ponadgimnazjalnych – ok. 200 uczniów
344 zł
Uroczysta gala dla dawców
70 honorowych dawców krwi
120 zaproszeń, 2 wolontariuszy

344 zł

200 uczestników
2 wolontariuszy
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TABELA 14:

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w roku 2018 (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 2018r.)
Kwota dotacji

L.p.

1.

2.

Nazwa oferenta

Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Odział
Rejonowy Lubartów

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Nazwa zadania

Organizacja spotkań
okolicznościowych

Edukacja Seniora Hamulcem
Procesu Starzenia

Klub Aktywnych ART-FIT

„Dzień Seniora” - Seniorzy
śladami historii w Lubartowie

4.

Polski Czerwony Krzyż
Lubelski Oddział
Okręgowy

Działania związane z
aktywizacją seniorów poprzez
uczestnictwo w różnych
formach działalności
kulturalno-edukacyjnej
„Kulturalny Senior”

5.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Pięć lat minęło – jubileusz
UTW – nowe wyzwania – bliżej
mieszkańców miasta

3.

przyznana
/wnioskowana

Środki
własne
oferenta [zł]
/wkład os.

1 500 zł

2 703,34zł

Wnioskowana:
2 700 zł

Wkł. Os.
1600,00 zł

1 000 zł

1 301,11 zł

Wnioskowana:
3 900 zł

Wkł. Os.
250 zł

1 500 zł

482,70 zł

Wnioskowana:
5 900 zł

Wkł. Os.
1 100 zł

1 500 zł

450 zł

Wnioskowana:
10 600 zł

3 500 zł

533,64 zł

Wnioskowana:
8 700 zł

Wkł. Os.
500 zł

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty
2 spotkania: dzień seniora dla 180 osób
i spotkanie opłatkowe dla 140 osób
Łącznie udział wzięło 320 osób w tym goście
10 wolontariuszy, występy lokalnych
przedszkoli i formacji
- 59 uczestników
- 12 godzin ćwiczeń 1 raz w tygodniu
po godzinie na „trening pamięci”
- 2 wykłady tematyczne
- 1 wolontariusz
- 50 uczestników spaceru i pogadanki
regionalistów o historii miasta
- ok. 200 uczestników Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych na rynku
- przeprowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnej „Bezpieczny Senior”
- 10 wolontariuszy
- zajęcia dla seniorów w wieku 60 +
- 37 seniorów uczestniczyło w zajęciach
edukacyjnych, rękodzielniczych, profilaktyki
zdrowotnej, zajęciach sportowych,
integracyjnych i kulturalnych,
- organizacja kursu pierwszej pomocy
- świetlica czynna codziennie w godz. 9-15
- 2 wolontariuszy
jubileusz okolicznościowy z udziałem
członków i zaproszonych gości: 103
uczestników obchodów, wykład „Seniorzy
badaczami przeszłości”, oprawa muzyczna
szkoły muzycznej i Chóru Ziemi
Lubartowskiej, wystawa „Historia UTW
w fotografii” oraz prac rękodzielniczych
członków i słuchaczy UTW
- wzrost aktywności członków UTW poprzez
czynny udział w imprezach: Święto Roweru,
Biegam bo Lubię, Narodowe Czytanie,
Annowanie, Dzień Seniora, itp.
- 14 nowych słuchaczy UTW
- 20 wolontariuszy – członków UTW
- 500 ulotek i folderów

5 470,79 zł
RAZEM

9 000,00 zł

Wkł. Os.
3 450,00 zł

769 uczestników,
43 wolontariuszy
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TABELA 15:

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 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018r.)
Kwota dotacji

L.p
.

1.

2.

Nazwa oferenta

Katolickie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Potrzebującym
AGAPE

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny
,,NEFRYT"

Nazwa zadania
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.

Lekkoatletyka dla każdego

przyznana
/wnioskowana
6 000 zł
Wnioskowana:
6 400 zł

Środki
własne
oferenta [zł]
/wkład os.

- 10 godz. dyżuru prawnika, 5 osób
100,00 zł
skorzystało z porad prawnych
dotacja z
- 80 godz. dyżury psychologa, 34 osób
LUW
skorzystało z pomocy psych.
Wkł. Os.
dyżur telefoniczny,
500,00 zł
1 wolontariusz

3 500 zł

100,00 zł

Wnioskowana:
3 500 zł

Wkł. Os.
1 000,00 zł

60 000 zł

2 586,86 zł
24 650,00zł
Dotacja FIO

Kompleksowe wsparcie rodzin dotkniętych
problemem uzależnienia od alkoholu i
narkotyków oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym

3.

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta
,,NADZIEJA"

4.

Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych
„SIL”

ŚWIĘTO RODZINY

5.

ALWERNIA
Franciszkańskie
Dzieło Promocji
Młodzieży i Rodziny

Program profilaktyczny NIEZBĘDNIK
NASTOLATKA

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

Wnioskowana:
77 719 zł

Wkł. Os.
10 000 zł

2 430 zł

850 zł

Wnioskowana:
2 430 zł

Wkł. Os.
2 400,00 zł

4 000 zł

390 zł

Wnioskowana:
4 500 zł

Wkł. Os.
100 zł

45 uczestników w trzech grupach 2 x
tyg. po 2 godz. trening biegowy
30 spotkań w formie wycieczek
biegowych w okresie siedmiu miesięcy
w każdym spotkaniu uczestniczyło 1012 osób, w tym dzieci z opiekunami i
młodzież
- warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla
par i małżeństw – 24 os.
- 112 godz. terapii grupowej „Grupa
dalszego leczenia” dla 10-12 osób
- 266 godz. terapii indywidualnej
dla 43 osób,
- 144 godz. socjoterapeutycznych zajęć
dla 35 dzieci i młodzieży
- 77 porady prawne dla 68 osób
w wymiarze 46 godzin
- wyjazd do Magicznych Ogrodów:
34 osoby (20 dzieci i 14 rodziców)
- wakacyjne wyjazdowe warsztaty
integracyjne dla rodzin – 41 osób
- Mikołajki – 70 osób (zostały zrobione
paczki dla dzieci)
- XXVII rocznica klubu – 250 osób
- piknik Trzeźwościowym w ogrodzie
klasztoru ojców kapucynów ok.500os.
- 2 artykuły profilaktyczne
- 22 wolontariuszy
organizacja Rodzinnego Dnia Dziecka
udział 228 uczestników w tym dzieci
wraz z rodzicami/opiekunami
praca zbiorowa „Wymarzone wakacje”
- 6 informacji o wydarzeniu na stronie
18 wolontariuszy
- 46 godzin zajęć warsztatowych, po 23
godziny edukacyjne dla 2 grup,
- 17 uczestników z 2 lubartowskich szkół
średnich
- 94% osób oceniło wzrost swojej wiedzy
i umiejętności w zakresie kompetencji
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6.

ALWERNIA
Franciszkańskie
Dzieło Promocji
Młodzieży i Rodziny

9 000 zł
DROGI ŻYCIA – pomoc psychologiczna
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

RAZEM

TABELA 16:

Wnioskowana:
9 900 zł

84 930,00 zł

emocjonalnych, - u 82% os. nastąpił
wzrost wiedzy dot. sposobów
rozwiązywania problemów, a u
wszystkich wzrost świadomości
przyczyn i skutków używania
szkodliwych substancji
psychoaktywnych; 2 specjalistów
2 wolontariuszy
- odbyło się 194 spotkania w tym 123
o charakterze psychoterapii, 9 spotkań
w ramach poradnictwa
psychologicznego oraz 62 o charakterze
700 zł
konsultacji psychologicznych dla grupy
27 osób dorosłych, 9 nastolatków i 6
Wkł. Os.
dzieci
200
145 godz. profilaktyka narkomani
49 godz. profilaktyka alkoholowa
2 specjalistów
2 wolontariuszy
4 626,86 zł
1527 uczestników
Wkł. Os.
54 wolontariuszy
14 200,00zł

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów z zakresu promocji Miasta
Lubartów na rok 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018r.)
Kwota dotacji

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Środki
własne
oferenta [zł]
przyznana
/wnioskowana /wkład os.

10 000 zł

Wnioskowana:
20 000 zł
1.

Miejski Klub Sportowy
LEWART AGS

Promocja Miasta Lubartów
podczas IX Puchar Europy
Taekwon-Do – Sibiu, Rumunia

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

Międzynarodowe Mistrzostwa Dzieci
i Kadetów: 419 startujących dzieci
10-12 lat i kadetów 12-14 lat z 48
klubów z 21 państw. Na Puchar
8 346,17 zł Europy Seniorów i Juniorów zjechało
538 zawodników z 71 klubów
reprezentujących 27 państw.
Lewart reprezentowało 18
zawodników, którzy zdobyli 9 medali:
3 złote, 2 srebrne i 4 brązowe
Indywidualnie trójka zawodników MKS
Lewart AGS /dwóch seniorów i jeden
junior/ wygrała swoje konkurencje.
Marcin Wronowski zdobył tytuł
najlepszego zawodnika Pucharu
Europy /kat. senior/ Drużyna
mężczyzn zajęła III miejsce
w konkurencji walk drużynowych
seniorów. MKS Lewart AGS zajął
dobre VI miejsce w końcowej
klasyfikacji seniorów.
- przygotowania to 52 treningi co daje
ok. 80 godzin
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2.

Miejski Klub Sportowy
"LEWART” AGS

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

3.

Miejski Klub Sportowy
"LEWART” AGS

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

4.

Miejski Klub Sportowy
"LEWART” AGS

Promocja Miasta Lubartów
podczas obozu szkoleniowego

5.

Klub Sportowy "ORLIK"
LUBARTÓW

Promocja Miasta Lubartów
poprzez identyfikację wizualną
Klubu Sportowego ORLIK
Lubartów z miastem

6.

Lubartowski Klub
Pływacki "SKALAR"

VI Mistrzostwa w Pływaniu
o Puchar Burmistrza Miasta
Lubartowa

800 zł

68,36 zł

Wnioskowana:
2 856 zł

Wkł. Os.
1200,00 zł

2 000 zł

220,71 zł

Wnioskowana:
8 000 zł

Wkł. Os.
2000,00 zł

2 000 zł

8 470,71 zł

Wnioskowana:
10 000 zł

Wkł. Os.
2 000 zł

1 000zł

2 461,53 zł

Wnioskowana:
31 960 zł
800 zł

1 711,22 zł

Wnioskowana:
1 700 zł

Wkł. Os.
1320,00 zł

- wykonano projekt i zakupiono 25
koszulek promocyjnych z napisem
„Z dumą promujemy Lubartów”
- w hali zawodów umieszczono baner
z logo miasta Lubartów i klubu
- wykonano niemal 800 zdjęć
dokumentujących przebieg zawodów
i uczestnictwo w Pucharze
zawodników MKS Lewart AGS
zamieszczonych na profilach FB
- w sieci zamieszczono wideoklip
przygotowany przed wyjazdem wraz
z informacją o finansowym wsparciu
miasta Lubartów
3 wolontariuszy
28 rodzin w drużynach dwu- i trzyosobowych
2 kategorie w turnieju: ”dzieci” (16
drużyn – dziecko ze szkoły
podstawowej +rodzic, opiekun)
„open” (12 drużyn – dziecko z
rodzicami, opiekunem)
Około 60 zawodników
Statuetki dla zawodników
Puchary i nagrody za podium
4 wolontariuszy
IV miejsce w II lidze
Grupa 20 zawodników w trzech
drużynach: dwie męskie i jedna
żeńska w rozgrywki II ligi
Męska drużyna po 8 kolejkach miała
1 miejsce w klasyfikacji generalnej,
żeńska po pierwszej kolejce
uplasowała się na 1 miejscu
Wyjazd na 4 mecze II ligi
Zakup 14 okładzin do rakietek
5 wolontariuszy
- 10 zawodników: 8 chł. i 2 dz.
- sparringi z innymi sekcjami
- 2 treningi dziennie po 2 godziny
- zajęcia teoretyczne z zakresu
technik gry, przepisy, prawidłowe
żywienie, zasady fair play
4 wolontariuszy
38 sztuk zakupionych
kompletów sportowych,
w których rozegrano 11 meczów,
2 trenerów, 2 wolontariuszy
170 zawodników i zawodniczek,
35 kibiców
8 klubów
150 medali, w tym z Lubartowa
zawodnicy zdobyli 62
170 nagród i medali,
drobny poczęstunek
44 konkurencje
7 wolontariuszy

25 | S t r o n a

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

7.

Lubartowski Klub
Pływacki "SKALAR"

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

8.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

9.

XVIII Międzynarodowy Turniej
Lubartowski Uczniowski Szachowy o Puchar Lubartowskich
Klub Sportowy
Przedsiębiorców - Memoriał
Ryszarda Czermińskiego

10.

11.

Lubartowski Uczniowski
Klub Sportowy

Lubartowski Uczniowski
Klub sportowy

II Lubartowska Biesiada Ogrodowa

V Świąteczny Turniej Szachów
Błyskawicznych i Symultana
Szachowa z Mistrzem

Lubartów – Miasto Wspierające
Szachy, Międzynarodowy Dzień
Szachów – Triada Szachowa na
100-lecie Niepodległości
Rzeczpospolitej Polskiej 20 lipca –
11 listopada 2018

400 zł

182,70 zł

Wnioskowana:
600 zł

Wkł. Os.
1320,00 zł

1 000 zł

200,52 zł

Wnioskowana:
3 250 zł

Wkł. Os.
2870,00 zł

500,00 zł

1659,95 zł

Wnioskowana:
5 100 zł

Wkł. Os.
1800,00 zł

700,00 zł

100,00 zł

Wnioskowana:
2 900 zł

Wkł. Os.
600,00 zł

2 000 zł

594,78 zł

Wnioskowana:
5 035 zł

Wkł. Os.
900 zł

49 uczestników, dzieci
i młodszych wraz z opiekunami
49 kompletów nagród
7 wolontariuszy
6 konkurencji
1-dniowa Impreza plenerowa
Prezentacja plonów ogrodniczych 13
działkowców, konkurs ciast,
Konkurencje logiczne: gra MEMORYZABYTKI LUBARTOWA; sportowe:
zawody rybki styropianowe, rzuty
do celu, rzut kaloszem (42 osoby),
43 osoby wzięły udział Quizie wiedzy
ogrodniczej, 28 osób w konkursie „Kot
w worku”, konkurs „Rozpoznajemy
grzyby”, pierwsze 50 osób otrzymało
cebulę kwiatową do sadzenia, łącznie
158 uczestników
15 wolontariuszy
- 90 zawodników z Polski, Ukrainy
i Białorusi, w tym 67 zawodników
z rankingiem FIDE (3 Federacje)
- średni ranking turnieju 1542
- 150 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. – 19 uczestników
 do lat 10 dz. – 5 uczestniczek
 do lat 14 chł. – 6 uczestników
 do lat 14 dz. – 3 uczestniczki
 do lat 21 chł. – 14 uczestników
 do lat 21 dz. – 1 uczestniczka
 kategoria OPEN –90 uczestników
(10 kobiet)
wręczono 21 Pucharów
100 dyplomów
2 wolontariuszy
32 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
17 szachistów uczestniczyło
w symultanie z mistrzem krajowym
3 wolontariusz
32 dyplomów i puchary dla
najlepszych
- 86 szachistów
- 500 widzów
- wolne gry na szachach plenerowych
zakupionych z dotacji
- okoliczne medale, puchary i dyplomy
Triada nr 1 – 20 lipca: 40 szachistów,
w tym 26 z rankingiem
międzynarodowym,
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Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
12. ,,Niech się serce
obudzi” im. Jana Pawła
II

Lubartów w hołdzie dla
Niepodległej – koncert
Marcina Stycznia

Klub Karate
13.
Tradycyjnego „BUSHI”

Promocja Miasta Lubartów
poprzez udział dzieci i młodzieży
w zawodach karate tradycyjnego
rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej
oraz międzynarodowej

Lubartowskie
14. Towarzystwo Przyjaciół
Sportu

Promocja miasta Lubartów
poprzez udział w rozgrywkach
siatkarskich na terenie
województwa lubelskiego

15.

Uniwersytet Trzeciego
wieku w Lubartowie

Miejski Klub Sportowy
16.
Lewart Lubartów

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Promuje Miasto Lubartów

Promocja Miasta Lubartów
podczas wydarzeń sportowych z
udziałem zespołów MKS LEWART
Lubartów

5 000 zł
Wnioskowana:
5 500 zł
1 000 zł

198,00 zł

Wnioskowana:
8 100 zł

Wkł. Os.
400 zł

800 zł
Wnioskowana:
1 750 zł

18.

Klub Aktywnych
,,ART.-FIT”

REZYGNACJA

1 500 zł

100,66 zł

Wnioskowana:
5 820 zł

Wkł. Os.
400 zł

2 000 zł

1 000 zł

Wnioskowana:
25000 zł

7 500 zł

ALWERNIA
Franciszkańskie Dzieło
17.
Promocji Młodzieży i
Rodziny

Wkł. Os.
400 zł

620 zł

Wnioskowana:
12 000 zł
10x10 Sto km na stulecie
niepodległości

Lubartów Przyjazny Nordic
Walking

1 000 zł

7 rund przy czasie 10’+5’
Triada nr 2 – 31 sierpień: 23
szachistów, 9 rund przy czasie 3’+ 2’
Triada nr 3 – 11 listopada: 23
szachistów, 11 rund przy czasie 1+1
- 3 wolontariuszy
- 1 koncert okolicznościowy dla
mieszkańców z udziałem 180 widzów
- szeroka informacja w lokalnej prasie
i portalach społecznościowych
- 5 wolontariuszy
Udział w 2 turniejach 4 zawodników
klubu z Lubartowa:
Międzywojewódzka Liga Karate
Tradycyjnego i XVIII Ogólnopolski
Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym
ORLEN 2018
2 wolontariuszy

150,70 zł

- 60 koszulek promocyjnych dla
słuchaczy UTW
- udział w 12 imprezach
- 60 wolontariuszy
- ok 2500 widzów było odbiorcami
działań UTW
- zakup dresów z logo miasta dla 50
zawodników drużyny seniorów
i juniorów starszych
- seniorzy: 26 meczach IV ligii, 4
meczach Pucharu Polski, 10 meczy
treningowych
- juniorzy: 28 meczy w I lidze art., 12
meczy treningowych
- promocja w prasie i portalach
sportowych
- 10 organizatorów
- 30 wolontariuszy
- dzieci do zerówki – 24 biegaczy
- dzieci z klas I–IV – 34 biegaczy
- młodzież z klas V-VIII i gimnazjum –
22 biegaczy
- młodzież w wieku 16-18 lat – 5
biegaczy
- biegacz początkowy – 18 biegaczy
- biegacz aktywny – 25 biegaczy
- 5963 pokonanych okrążeni, łącznie
1788,9 km
- 100 nagród rzeczowych, 250 medali,
komplet pucharów i 85 koszulek
35 ogłoszeń i informacji w mediach
(w tym społecznościowych)
W zawodach wzięło udział: 90
zawodników z całej Polski na
dystansie 21km, 5 km i 10 km,
Stoiska dla uczestników: masaże,
pomiar ciśnienia, badanie poziomu
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Wnioskowana:
1 500 zł

Stowarzyszenie
19. Ochotnicza Straż
Pożarna w Lubartowie

Działania promocji Miasta
Lubartów wpisane w obchody
jubileuszu 90-lecia Orkiestry
Ochotniczej straży Pożarnej w
Lubartowie

Miejskie Koło Turystyki
20.
Rowerowej „RELAKS”

Wyprawa Rowerowa:
Węgry – Chorwacja

21.

Młodzieżowy Klub
Lekkoatletyczny „Nefryt”

Miejski Klub Sportowy
Lubartów
22.
Stowarzyszenie Tenisa
Stołowego

Promocja Miasta Lubartów
poprzez udział w zawodach
lekkoatletycznych i jubileusz
z okazji 25 lecia działalności
MKL NEFRYT
Promocja Miasta Lubartów
podczas przedsięwzięć
o charakterze sportowym
i sportowo-rekreacyjnym.

RAZEM
wysokość dotacji wykorzystanych

15 000 zł

661,21

Wnioskowana:
25 000 zł

Wkł. Os.
6 000 zł

1 500 zł

1 002,81zł

Wnioskowana:
7 000 zł

Wkł. Os.
4 046 zł

2 500 zł

514,55 zł

Wnioskowana:
7 500 zł
1 000zł

181,59 zł

Wnioskowana:
3 800 zł

Wkł. Os.
1 000 zł
28 446,17zł

59 200 zł

Wkł. Os.
26 256 zł

cukru, punkty nawadniania,
10 sędziów, 2 osoby do obsługi czasu
100 widzów, ponad 50 wolontariuszy
łącznie ok. 300 odbiorców
- 40 członków orkiestry
- 24 próby po 2 godziny
- prezentacja 90-letniego dorobku
orkiestry dętej straży pożarnej
- ok. 200 widzów jubileuszu
- zakup 24 pulpitów promocyjnych
z logo miasta, 20 statuetek, 2 patery,
200 zaproszeń, 200 folderów
jubileuszowych, 50 plakatów, 100
teczek promocyjnych, 140 naszywek
okolicznościowych z herbem, 1 baner
jubileuszowy
- 5 wolontariuszy
16 uczestników rowerowej wyprawy
7 noclegów
450 km pokonanych w trudnych
warunkach terenu
9 wolontariuszy
promocyjne oznakowania rowerów,
wozu technicznego, plandeki
- organizacja jubileuszu klubu
- zakup statuetek dla zawodników
- zakup ubiorów sportowych dla
najlepszych zawodników, którzy
startowali w 24 zawodach, w tym
w zadaniu w 7 biegach
- 4 wolontariuszy
- zakup koszulek promocyjnych
- 1 miejsce w rozgrywkach ligowych
IV ligi mężczyzn po I rundzie
- udział w rozgrywkach LOZTS i LZS
- 1 wolontariusz
345 uczestników
3 665 widzów
221 wolontariuszy
1808 zawodników
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TABELA 17:

Wykaz godzin oraz liczba odbiorców w podziale na rodzaj usług
świadczonych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku dla
mieszkańców Gminy Miasta Lubartów.
(na podstawie informacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie,
konkurs został ogłoszony w roku 2016 na realizację zadania w latach 2017-2018
oraz w roku 2018 na lata2018-2021)

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
ROK 2018

1.

Usługi opiekuńcze

2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

3.

Specjalistyczne usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Razem

Kwota na poszczególne
usługi w zł

Ilość godzin usług

Liczba odbiorców,
uczestników zadania

359.243,64

20.210

59

62.574,12

3.348

4

273.674,10

13.718

12

695.491,86

37.276

74
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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 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. 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 18:

L.p.

Nazwa oferenta

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań
publicznych Gminy Miasto Lubartów w trybie pozakonkursowym
(19a) w roku 2018.
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji
zadań publicznych w 2018r.)
Nazwa zadania

Przyznana
kwota dotacji

Środki własne
oferenta [zł]
/wkład os.

Liczba uczestników zadania
i osiągnięte rezultaty

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.

Udział i organizacja
Miejski Klub Sportowy zawodów sportowych oraz
,,LEWART”
zakup sprzętu sportowego
Autonomiczna Grupa sekcji taekwondo i tenis
Sekcji
stołowy

2 570 zł

Tenis stołowy: zakup 30 koszulek
dla 30 zawodników reprezentujących
klub na zawodach
1 762,00 zł Taekwondo: udział 9 zawodników
i 2 trenerów w 3 edycji
dwudniowych sparringach w
Ciechanowie z sekcją bliźniaczą,

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.

ALWERNIA –
Franciszkańskie
Dzieło Promocji
Młodzieży i Rodziny

MIEJSKA GRA NA
STULECIE
NIEPODLEGŁOŚCI

1 775 zł

318,38 zł

13 punktów zadaniowych
Udział 233 mieszkańców
50 harcerzy wolontariuszy
13 kpl. nagród dla 13 drużyn – 35
osób
Wydano 100 flag na 100 lat
Niepodległości

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3.

Parafia RzymskoKatolicka pw. Św.
Anny w Lubartowie

WAKACYJNA PROMOCJA
ZDROWIA DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

RAZEM

4 000 zł

8 345,00 zł

4-dniowy wakacyjny wyjazd
wypoczynkowy o tematyce
profilaktycznej dla 26 dzieci i
młodzieży
7 750,54 zł
6 godzin pogadanek profilaktycznych
3 warsztaty tematyczne
Łącznie 29 uczestników
3 opiekunów-wolontariuszy
9 830,92zł

303 uczestników
55 wolontariuszy

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 łączną kwotę 8 345,00 zł podpisując 3 umów na realizację zadań
publicznych w przedmiocie.
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TABELA 19:

L.p.

1
1.1

Liczba uczestników oraz wolontariuszy zaangażowanych
w realizację zadań publicznych w roku 2018 zrealizowanych przez organizacje
pozarządowe w trybie otwartych konkursów ofert
i w trybie pozakonkursowym (19a).
(na podstawie zrealizowanych umów i otrzymanych sprawozdań końcowych z realizacji zadań
publicznych w 2018 roku)

Nazwa obszaru zadań publicznych

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej – konkurs
(w tym rewitalizacja Rynek II)
Tryb pozakonkursowy19 A

Liczba
uczestników
zadań
publicznych

Liczba
niepełnospraw
nych
uczestników
zadań

Liczba widzów
w ramach zadań
publicznych

Liczba
wolontariuszy
zadań
publicznych

5 999

332

1 740

539

8 610

41

-

-

2

43

Łącznie

2

Wypoczynek dzieci i młodzieży

66

-

-

9

75

3

Turystyka i krajoznawstwo

166

15

-

37

218

4

Ochrona i promocja zdrowia

513

-

-

115

628

5

Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
(w tym rewitalizacja Rynek II)

1 436

-

2 150

195

3 781

200

-

300

2

502

370

-

-

4

374

1 161

5.1
6

7

8
8.1

Tryb pozakonkursowy19 A
Nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacji, oświaty i wychowania
Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym - aktywizacja
seniorów poprzez uczestnictwo
w różnych formach działalności:
K - kulturalno-edukacyjnej
S - rekreacyjnej
Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
Tryb pozakonkursowy19 A

783 K
319 S
--1 102

-

-

43
16
--59

937

-

-

45

982

29

-

-

3

32

9

Promocja Miasta

2 122

-

3 665

220

6 007

10

Pomoc społeczna

74

16

-

-

90

13 055

363

7 855

1 230

22 503

RAZEM

Powyższy wykaz szczegółowo przedstawia, jak liczbowo kształtowała się struktura uczestników
w poszczególnych obszarach zadań publicznych realizowanych przez sektor pozarządowy w roku
2018. Ponadto przedstawiono wykaz wolontariuszy zaangażowanych w ich realizację, których łącznie
było około 1.230 osób w roku 2018. Organizacje wyceniły wkład osobowy w sprawozdaniach
końcowych z realizacji zadań publicznych na łączna kwotę 171.785,05 zł.
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POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca pozafinansowa Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi
w roku 2018 polegała głównie na:
1. Udzielaniu informacji o przepisach (zmianach przepisów) dotyczących współpracy
finansowej i pozafinansowej Miasta z organizacjami (konsultacje telefoniczne, rozmowy
w UM), zwłaszcza w obszarze realizowanych zadań publicznych i prowadzonych działań
sprawozdawczo-monitorujących (konsultacje dotyczące sprawozdań oraz dokumentacji
merytorycznej i finansowej).
2. Uzyskiwaniu przez organizacje informacji o źródłach i sposobach pozyskiwania środków
finansowych (drogą e-mailową, poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami).
3. Zorganizowano 7 spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z ogłaszanymi
otwartymi konkursami.
4. Możliwości wynajmowania obiektów, lokali, pomieszczeń na działalność organizacji
na preferencyjnych warunkach. Jednostki organizacyjne gminy użyczyły nieodpłatnie, bądź
na zasadzie przysłowiowej złotówki pomieszczenia i obiekty, których są administratorami
na potrzeby organizacji imprez sportowych, kulturalnych oraz na statutową działalność
organizacji:
 Lubartowski Ośrodek Kultury współpracował z 15 organizacjami. Nieodpłatnie użyczył
pomieszczeń dla trzeciego sektora, w tym sali widowiskowej – kinowej – 31 razy, galerii – 13
razy, sali konferencyjnej – 8 razy, amfiteatr – 4 razy oraz wypożyczenie namiotów 25 razy.
 Szkoła Podstawowa Nr 1 nieodpłatnie użyczyła salę gimnastyczną na potrzeby działalności
LUKS przy SP1 oraz klubu sportowego ORLIK, ponadto użyczyła sprzęt na organizację
dużych imprez w mieście (ławeczki, krzesełka, stoliki).
 Szkoła Podstawowa Nr 4 nieodpłatnie użyczyła salę gimnastyczną raz w tygodniu na
4 godziny oraz pomieszczenia na działalność dla dwóch organizacji.
 II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie nieodpłatnie użyczyło
trzeciemu sektorowi sali gimnastycznej w wymiarze 87 godzin, boiska sportowego
w wymiarze 306 godzin i obiektów szkolnych w wymiarze 100 godzin.
 Szkoła Podstawowa Nr 3 nieodpłatnie udostępniła 2 organizacjom pozarządowym
pomieszczenia, m.in. na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców
miasta, w tym raz w tygodniu salę gimnastyczną dla seniorów.
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji łącznie nieodpłatnie użyczał: boiska piłkarskie treningowe 60 razy (treningi, mecze, spotkania, imprezy), boisko główne – treningowe 280
razy, boisko ze sztuczną nawierzchnią 45 razy, basen 175 wejść 45-minutowych (w tym 40
wejść dla niepełnosprawnych), sprzęt nagłaśniający, bramę startową i namioty.
 Muzeum Ziemi Lubartowskiej nieodpłatnie użycza pomieszczenia dla Lubartowskiego
Towarzystwa Regionalnego.
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej użyczał pomieszczeń na potrzeby działalności
abstynenckiej organizacji pozarządowej.
 Przedszkole Miejskie nr 4 wynajmowało na preferencyjnych warunkach pomieszczenia
dwóm organizacjom pozarządowym.
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie użyczyła
4 pomieszczenia na działalność i potrzeby pięciu podmiotów z sektora pozarządowego,
z dostępem do szerokopasmowego Internetu.
 Urząd Miasta Lubartów na organizację akcji charytatywnych, wydarzeń kulturalnych
i sportowo-rekreacyjnych nieodpłatnie udostępnił 7 razy zasoby gminy: teren w parku
na zawody sportowo-rekreacyjne, plac przy ul. Rynek I, ul. Rynek II, ul. Lubelskiej – Plac
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5.
6.

7.
8.

Piłsudskiego oraz 5 razy nieodpłatnie udostępniano salę konferencyjną urzędu dla sektora
pozarządowego.
Współudziale i pomocy przy organizacji ponad 55 imprez, wydarzeń i spotkań o charakterze
sportowo–rekreacyjnym i kulturalnym (urząd i jednostki organizacyjne).
Zapraszaniu organizacji pozarządowych i innych podmiotów do konsultacji następujących
projektów aktów prawa miejscowego:
 Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023;
 Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
 uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Lubartów oraz Projekt uchwały
Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Lubartów
miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych;
 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Lubartów na 2018 rok.
Udzieleniu patronatu honorowego Burmistrza Miasto Lubartów na wniosek organizacji nad
11 wydarzeniami.
Wypożyczaniu organizacjom pozarządowym sprzętu do organizacji imprez sportoworekreacyjnych i kulturalnych, w tym: bramy startowej, balonów, namiotów typu wezyr,
krzesełek i stolików rozkładanych, sprzęt do gier sportowych oraz elementów identyfikacji
wizualnej Miasta (roll-up, itp.).

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 2018 rok” jest dokumentem
podsumowującym kolejny rok współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz
pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W Urzędzie Miasta Lubartów współpracą z organizacjami pozarządowymi w roku 2018
zajmowali się: Biuro ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej, Wydział Oświaty, Kultury
i Sportu, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Wydział
Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.
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.
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych, przekazanych i wykorzystanych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty z budżetu Miasta na realizację zadań
publicznych w poszczególnych obszarach w 2018 roku wg ogłoszonych konkursów i sfer
zadań publicznych.
Szczegółowy podział ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs nr 1 wg rodzaju
wskazanego zadania publicznego.
Szczegółowy podział ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs nr 2 wg rodzaju
wskazanego zadania publicznego.
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w formie
dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2018 wg sfer zadań publicznych w trybie
otwartych konkursów ofert oraz trybie pozakonkursowym.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.
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 2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w roku 2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu rewitalizacji społecznej i kultury Rynku II w roku 2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu inicjatyw związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania
niepodległości w roku 2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku
2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2018
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 2018.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów z zakresu promocji Miasta Lubartów na rok 2018.
Wykaz godzin oraz liczba odbiorców w podziale na rodzaj usług świadczonych z zakresu
pomocy społecznej w 2018 roku dla mieszkańców Gminy Miasta Lubartów.
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Miasto
Lubartów w trybie pozakonkursowym (19a) w roku 2018.
Liczba uczestników oraz wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych
w roku 2018 zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie otwartych
konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym (19a).
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