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OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU 

OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH 

PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU POWIATU 

JANOWSKIEGO W 2023 ROKU 

 

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na posiedzeniu w dniu  

12 stycznia 2023 roku rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej – 

oceniającej oferty na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i postanowił o 

udzieleniu dotacji n/w podmiotom na następujące zadania: 

 

 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 

roku – 14 000,00 zł. W ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania udzielono 

dotacji w wysokości 14 000,00 zł. 

 

a) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim na 

realizację projektu pt. „Renowacja zabytkowego nagrobka Leopolda Gilczyńskiego, referenta 

powiatu janowskiego na zabytkowej części cmentarza parafialnego w Janowie Lubelskim” – 

kwota dotacji 8 500,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset); 

b) Stowarzyszenie Motocyklowe Monte Cassino Intermarium z/s w Janowie 

Lubelskim na realizację projektu pt. „Motocyklowy rajd śladami Samodzielnej Brygady 

Strzelców Podhalańskich w bitwie o Narwik” – kwota dotacji 2 500,00 zł (słownie złotych:  

dwa tysiące pięćset); 

c) BAZA KOBIET. Stowarzyszenie w Błażku na realizację projektu pt. „Warsztaty 

Wyplatania Tradycyjnego Wieńca Dożynkowego” – kwota dotacji 3 000,00 złotych 

(słownie: trzy tysiące złotych). 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 

roku – 50 000,00 zł. W ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania udzielono 

dotacji w wysokości 50 000,00 zł. 

 

a) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim na 

realizację projektu pt. „Zimowisko – Zima w Zakopanem” – kwota dotacji 3 500,00 zł 

(słownie złotych: trzy tysiące pięćset); 
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b) Klub Żeglarski „Zefir” z/s w Janowie Lubelskim na realizację projektu pt. 

„Szkolenie wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu 

Janowskiego – 2023r.” – kwota dotacji 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc); 

c) Stowarzyszenie ZAOLSZYNIAK na realizację projektu pt. „Jedność przez 

różnorodność – Sportowe spotkania sąsiedzkie szansą na rozwój społeczności 

lokalnych – Edycja VIII” – kwota dotacji 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 

pięćset); 

d) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy Janowskich w Janowie Lubelskim na 

realizację projektu pt. „Organizacja obozu zimowego dla harcerzy z 7 ŚDSH «Zielone 

Szeregi» w Janowie Lubelskim” – kwota dotacji 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy 

tysiące); 

e) Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim na realizację projektu pt. 

„Edukacja i wychowanie członków młodzieżowej drużyny pożarniczej poprzez 

szkolenie i zajęcia sprawnościowe przygotowujące do zawodu strażaka oraz startu w 

zawodach sportowo pożarniczych” – kwota dotacji 1 300,00 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc trzysta); 

f) Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne „proActiv” na realizację projektu 

pt. „8. Puchar Roztocza w brydżu sportowym” – kwota dotacji 1 000,00 zł (słownie 

złotych: jeden tysiąc); 

g) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim na 

realizację projektu pt. „Piknik rodzinny na Rudzie” – kwota dotacji 1 500,00 zł 

(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset); 

h) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LEGION” z/s w Chrzanowie na realizację 

projektu pt. „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo 

zjazdowe” – kwota dotacji 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące); 

i) Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowiskach Drugich na realizację projektu pt. 

„Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Modliborzyce w roku 2023” 

– kwota dotacji 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące); 

j) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Świętej Jadwigi Królowej w Janowie 

Lubelskim na realizację projektu pt. „Ferie z Bogiem” – kwota dotacji 4 000,00 zł 

(słownie złotych: cztery tysiące); 
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k) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SPRINT” Wierzchowiska na realizację 

projektu pt. „Piknik rodzinny pt. «25 lat ULKS Sprint»” - kwota dotacji 1 500,00 zł 

(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset);   

l) Uczniowski Klub Sportowy Judo Team z/s w Modliborzycach na realizację 

projektu pt. „Reprezentowanie powiatu janowskiego podczas zawodów judo” – kwota 

dotacji 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc); 

m) Uczniowski Klub Sportowy Judo Team z/s w Modliborzycach na realizację 

projektu pt. „Wakacje z judo” – kwota dotacji 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden 

tysiąc pięćset); 

n) Stowarzyszenie BIKE CLUB Janów Lubelski na realizację projektu  pt. „Zawody 

sportowe pn. «XC Kruk Cup – VIII edycja 2023»” – kwota dotacji 2 000,00 zł 

(słownie złotych: dwa tysiące); 

o) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Janowska” w Janowie Lubelskim 

na realizację projektu  pt. „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej z terenu powiatu janowskiego” – kwota dotacji 10 000,00 zł (słownie 

złotych: dziesięć tysięcy); 

p) Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Królowej Polski w Andrzejowie na realizację 

projektu pt. „Rajd rowerowy «Sport to zdrowie – w Andrzejowie – edycja IV»” – 

kwota dotacji 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście); 

q) Stowarzyszenie „Janowskie Morsy” w Janowie Lubelskim na realizację projektu 

pt. „III  ZLOT MORSÓW W JANOWIE LUBELSKIM pt. „Sport to zdrowie – każdy 

Mors Ci to powie” – kwota dotacji 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 

pięćset); 

r) Stowarzyszenie „Ad Astra” z/s w Janowie Lubelskim na realizację projektu pt. „XI 

Bieg Partyzantów” – kwota dotacji 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące); 

s) Janowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP” z/s w Janowie Lubelskim na 

realizację projektu pt. „Popularyzacja sportu zapaśniczego, promocja Powiatu 

Janowskiego podczas Mistrzostw Polski Juniorów w zapasach styl klasyczny” – 

kwota dotacji 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące); 

t) Janowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP” z/s w Janowie Lubelskim na 

realizację projektu pt. „Popularyzacja sportu zapaśniczego, promocja Powiatu 

Janowskiego podczas Mistrzostw Polski Młodzików w zapasach styl klasyczny” – 

kwota dotacji 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset). 
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3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 

roku  – 2 000,00 zł. 

 

a) Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z/s w Janowie 

Lubelskim na realizację projektu pt. „Impreza integracyjno – andrzejkowa dla osób 

niepełnosprawnych” – kwota dotacji 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące). 

 

 

4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 

roku  – 2 000,00 zł. 

 

a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Janowie 

Lubelskim na realizację projektu pt. „Aktywny Dziadek, Aktywna Babcia. Edycja 

VIII” – kwota dotacji 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące). 

 

 

 

Starosta Janowski 

 

/-/ Artur PIZOŃ 

 

 

 
 

 

 


