
UCHWAŁA NR CCXLI/4383/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania 

turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od dnia  
15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1668), art. 4 ust. 1 pkt 19, art. 5 ust. 4 pkt.2, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 
ust. 3 oraz art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h i ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057), § 8 ust. 10 
załącznika Nr 1 do uchwały Nr XX/338/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia  27 
października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa 
Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego z 2020 r., poz. 5258) oraz uchwały Nr CCXXVII/4159/2021 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie 
wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od dnia 15 
kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r., Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach środków finansowych w dziale 630, 
rozdziale 63095 przeznaczonych na realizację zadań publicznych Województwa 
Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2021 r. z terminem 
realizacji od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r., po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert dokonuje wyboru i udziela dotacji na realizację zadań – zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wraz z wyszczególnieniem kwot dotacji, 
podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 
urzędu www.promocja.lubelskie.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
www.umwl.bip.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w miejscu 
przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego oraz 
Dyrektorowi Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członek Zarządu 

Zdzisław Szwed 

Marszałek Województwa 

Jarosław Stawiarski 

 


