
Zarządzenie Nr RMiG.120.18.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 

publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie 

Miasta i Gminy Łosice w roku 2022. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2021 poz. 1372), w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. Poz. 1057) zarządzam co następuje: 

§1 

W oparciu o protokół komisji konkursowej dokonuje się wyboru ofert złożonych w konkursie 

na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2022. 

§2 

Wysokość dotacji przyznanej danej organizacji określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łosice.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz 

Miasta i Gminy Łosice 

/-/ Mariusz Kucewicz 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr RMiG.120.18.2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 
dnia 25 lutego 2022 r. 
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji 
w tys. zł. 

1. Klub Sportowy Łosice, ul. Szkolna 
5, 08-200 Łosice 

Pozalekcyjne zajęcia 
sportowe ukierunkowane 
na piłkę nożną oraz 
udział we 
współzawodnictwie 
sportowym atrakcyjną 
formą spędzania czasu 
wolnego 

61.000 zł 

2. Powiatowy Uczniowski Klub 
Sportowy Jedynka Łosice, przy 
Zespole Szkół nr 1 ul. Szkolna 3, 
08-200 Łosice 

Organizacja sportowych 
zajęć pozalekcyjnych, 
obozów sportowych oraz 
uczestnictwo w 
zawodach sportowych z 
lekkiej atletyki dla dzieci i 
młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy Łosice 

56.000 zł 

3. Fundacja Pozytyw ul. Tysiąclecia 
Państwa Polskiego 38, 08-200 
Łosice 

Łosickie Centrum 
Profilaktyki 

8.000 zł 

4. Powiatowe Stowarzyszenie 
Animatorów Kultury ul. 
Piłsudskiego 4 08-200 Łosice 

Wielka kultura w małej 
wsi cz. III Ocalić od 
zapomnienia 

10.000 zł 

 

 


