
ZARZĄDZENIE nr A/48/2023 

PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY 

z dnia 14 marca 2023 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                          

o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w 2023 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 

40) oraz art. art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, Dz.U. z 2022 r. poz. 1265, 1812) 

zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku 

publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. 

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych                  

o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w 2023 roku, stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§2. 
Informację wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, 

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. 

 

§3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 

 

§4. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Puławy. 

 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Puławy 

         

  (-) mgr inż. Paweł Maj 
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Załącznik 
do Zarządzenia nr A/48/2023 
Prezydenta Miasta Puławy 
z dnia 14 marca 2023 roku 

 

 

Wykaz ofert, które zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych                         

o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w 2023 roku. 

 

Rodzaj zadania publicznego: 
Realizacja inicjatyw kulturalnych służących wzbogacaniu oferty kulturalnej 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Fundacja Im. Wincentego i 
Franciszka Lesslów 

VIII Festiwal im. Wincentego i Franciszka 
Lesslów w Puławach 

30.000 zł 

2. Stowarzyszenie „Rodzina” XXIII Dzień Papieski 7.000 zł 

3. Towarzystwo Przyjaciół Puław 
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej Puławy 2023 12.000 zł 

4. Stowarzyszenie Dwa Brzegi 
13. Puławski Festiwal Muzyczny 
„Wszystkie Strony Świata” 40.000 zł 

5. Stowarzyszenie „Przeszłość-
Przyszłości” 

XI Ogólnopolski Festiwal Hymnów 
Szkolnych - Puławy 2023 

2.000 zł 

6. Lubelska Akademia Muzyki Dawnej 
Doroczny Koncert Świąteczny z udziałem 
solistów, chóru i orkiestry. Koncert 
Wielkopostny. 

9.000 zł 
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