


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

upowszechniania i wspierania kultury fizycznej.                                                                                                                                                                 
Zadanie: Udostępnienie obiektów sportowych MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych 

 

L.p. Nazwa podmiotu Zadanie Kwota dotacji w zł 

1.  
Stowarzyszenie Miejski Klub 
Sportowy "Sygnał Lublin" 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych. 

35791,20 

2.  
Uczniowski Klub Sportowy 
"Widok" SP 51 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych. 

59194,80 

3.  
Towarzystwo Piłki Siatkowej w 
Lublinie 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych 

9126,00 

4.  

Klub Uczelniany Akademickiego 

Związku Sportowego Uniwersytetu 
Marii Curie- Skłodowskiej 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych. 

194075,04 

5.  
Miejskie Towarzystwo Pływackie 
"Lublinianka" 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR ,, Bystrzyca " sp. zo.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub /i 

organizacji zawodów sportowych. 

10108,80 

6.  Lubelski Klub Szachowy 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych. 

15111,36 

7.  Stowarzyszenie Perły Lublin 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR "Bystrzyca" sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych. 

11037,60 

8.  
Integracyjne Centrum Sportu i 
Rehabilitacji "Start" 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR "Bystrzyca" sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych 

42772,32 

9.  Motor Lublin Spółka Akcyjna 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych i 

organizacji zawodów sportowych 

1231956,00 

10.  
Klub Sportowy Bronowice w 
Lublinie 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych 

2851,20 

11.  
Lubelski Klub Sportowy Głuchych 
SPARTAN 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR "Bystrzyca" sp. z o. o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych 

20933,64 



L.p. Nazwa podmiotu Zadanie Kwota dotacji w zł 

12.  Lubelskie Stowarzyszenie Kendo Wschodnia Liga Kendo - obiekt 0 

13.  Akademia Piłkarska Motor Lublin 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych 

120927,60 

14.  
K.S. "Lublinianka" spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych. 

16362,00 

15.  

Organizacja Środowiskowa 

Akademickiego Związku 

Sportowego Województwa 

Lubelskiego 

Udostępnienie stadionu 

lekkoatletycznego w celu organizacji 
zawodów i treningów lekkoatletycznych 

193675,00 

16.  
Miejski Klub Sportowy Start Spółka 
Akcyjna 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR Bystrzyca sp z o.o. w celu 

organizacji zajęć oraz zawodów 

sportowych - hala oraz siłownia przy al. 
Piłsudskiego 

84278,88 

17.  
Lubelski Klub Futbolu 

Amerykańskiego Tytani Lublin 
"Lublin Titans" 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 
organizacji zawodów sportowych. 

39312,00 

18.  
Budowlany Klub Sportowy w 

Lublinie 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 
organizacji zawodów sportowych 

20034,00 

19.  Mayday Team 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w celu 

realizacji zajęć sportowych lub/i 
organizacji zawodów sportowych 

1558,44 

20.  KS Budowlani Lublin 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 
organizacji zawodów sportowych. 

16070,40 

21.  Uczniowski Klub Sportowy Piątka 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 
organizacji zawodów sportowych. 

4860,00 

22.  Lubelskie Stowarzyszenie Kendo Puchar Lublina w Kendo 0 

23.  Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki 

Udostępnienie obiektów sportowych 

MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu 

organizacji zajęć sportowych lub/i 

organizacji zawodów sportowych 

6890,40 

 

 


