
ZARZADZEillE Nr qr50.13.2019

\rJ6ita G.nlny Lubomlno
, dnla 5 marca 2019 r,

w sprawle pzyrnanla dot crl m rcallracle radaf publlcznych w Joku 2019

Na podstawie 5 12 pkt.6 Roczneto protrdmu wsp6lpracy Gminy Lubomino z orSanizacjami
pozarzqdowymi ordz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2m3 r o
dziatalnogci poiytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 uchwalonego UchwalQ Nr
XXX/214I2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 listopada 2018 r,, zarzedzam co nastepuje:

0r

Po zapornaniu sie z opiniE Komisii Konkursowej powolanej w celu oplniowania ofurt zloionych
w otwartym konkursie ofert na realizacje zadafi publicznych w 2019 r., oSloszonym dnia 31.01.2019 r.

przyznaie dotaciQjak w ralQczniku do niniejszeto zarzQdzenia.

02

Dotacje zostana pnekazane realizatorcm uada po podpisaniu stosownych um6w w terminach
w nich zawartych.

53

Organizacje, kt6rym przf2nano dotacjQ
zobowiqzane s? do przedloienia sprawoudania z

umowie.

ZarzQdzenie wchodriw iycie z dniem podpisania.

i podpisano z nimi umowv na realizacje zadai
realiracji zadad w formie i termjnie zawartym w

94

1



ZalQcznlk nr 1do
Zezqdrenia Nr 0050.13.2019

w6iia Gminy Lubomlno
z dnia 05.03.2019 r,

hiormacla o prwrnanlu dotacii na realiaacie tadai publlrlnrch w roku 2019

Rodral zadanla
publlcrne8o ofarenta

mulladanla publlc2nego

Xwota

dotacll

przEnanei

dotacjl

l0zewleol. kultury
fi zyarner, ryortu, rekreacjl

I turF*l wa.& drlecl,

n odde4 I .atei
spolecrnogcl Gmlny

Koio Gorpody wiejskich
,Sladami Pr1odk6w" skansen

Olsztynek, Wizyte w Radio

olsrtyn

2 450,00 zt 0,00 ul

Stowarryszenie

,Kreatywna Warmia"
,,lV Ceramiczne warsztaty 2

OboraSztukl"
6 350,00 zt 5 440,00 zl

Gminne zrzeszenie Ludowe

zespoly Sportowe w
Lubominie

"or8anitacja 
imprez sportowo-

rekreac"yjnych"
35 560,m zl 30 000,00 zt

Organlzacja

I wsp6lor8Enlzacla lmgrer I

przedslewzled

kulturalnFh, rckreacyrno-

i €dukacyjnyrh

xoto Gospodyd wiejskich
,wraemy do korieni" 10 500,00 0,00 rt

Stowarryszenie 
"Nasze-

;Yl Letni Roduinny Driei
Pletoga", 

"Wvdar2enla
Kulturaln€ -tubomlno 2019 r."

20 481,00 zl 18 8s0,00 zl

Gminne Zrzeszenie [udowe

zespoly Sportowe w
tubominie

,Ametorska gala sduk walkl w
18 00O,0O .i 16 000,00 zl

Poprawa iprawnoacl

I umleJetnokl wl.6d
drleclI n odrlet z te.enu

6mlny Lubomlno

Kolo Gospodyd wieiskich
,Pl!.wamy bo to zdrowo." 6 740,00 zl 6 740,00 zt

Stowarzysrenie

,,Xreatwvna Warmia"

"ceramika 
dla smyka-warsdaty

ceramlcune dla dzieci w wieku

3-6 lat ueqszczajace do

Pnedszkola SamotQdowego w

Lubominie z Oddzialem

zamiejscowym w Rogi€dlach"

2 850,00 zl 2 460,00 rl

Gminne Zrreszenie Ludowe

Zespoly Sportowe w
Lubominie

"wYjazd 
mtodzietowej druiyny

pilkarskiej z Lubomina do

Niemiec na 26'ty

Mledzynarodowy Turniej

Pilka6ki organizowany przez

vfB Lin8en"

8 000,00 zl 6 000,00 zt

Uczniowski (lub Sportolvy

,,TROPY

,,Citius-altius-Fonius-zawody
sportowe dla dzieci i

mlodrlety"
I458,00 zt 6 800,00 zl


