
UCHWAŁA NR CCCXLI/5953/2022 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia 2 marca 2022 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego pt. „KONKURS-KULTURA 2022” w okresie  

od 4 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, 

art. 11 ust. 1 pkt 1, art.15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), uchwały  

nr XXXI/479/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na 2022 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5840) oraz uchwały nr CCCXXIII/5712/2021 

Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 

Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

pt. „KONKURS-KULTURA 2022” w okresie od 4 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. 

 - Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach środków finansowych w dziale 921, 

rozdział 92195 przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 

Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

pt. „KONKURS-KULTURA 2022” w okresie od 4 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.,  

po przeprowadzeniu otwartego konkursu dokonuje wyboru ofert i udziela dotacji na realizację 

tych zadań zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

§ 2.1. Wykaz podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja wraz z wyszczególnieniem 

kwot dotacji oraz wskazaniem nazwy zadania publicznego zawiera załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz podmiotów, których oferty na realizację zadań publicznych zostały odrzucone 

ze względów formalnych oraz tych, które w ocenie merytorycznej nie uzyskały wymaganej 

liczby punktów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykaz podmiotów, o których mowa w § 2, podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu http://www.lubelskie.pl,  

w BIP: http://www.umwl.bip.lubelskie.pl. oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 

ogłoszeń. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego  

i Dyrektorowi Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członek Zarządu 

Bartłomiej Bałaban 

Marszałek Województwa 

Jarosław Stawiarski 

 


