
Zarządzenie nr 99/2017
Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017
roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 446 z późn. zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Z 2016 poz. 176
jt. z późn. zm.) oraz §5 ust. 2 Uchwały nr 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11
kwietnia 2016r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Miasta Gostynina, zarządzam:

§1

1.  Dokonuje  się  wyboru  i  ogłoszenia  wyników  II  otwartego  konkursu  ofert,  ogłoszonego
Zarządzeniem  nr  85/2017  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  25  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
ogłoszenia  II  otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadań publicznych w 2017 roku na terenie
Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

2.  Wykaz podmiotów wraz  z  kwotami  dotacji  oraz  uzasadnieniem wyboru stanowi załącznik do
niniejszego  Zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w BIP
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina
3. na stronie internetowej www.gostynin.pl  

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

http://www.gostynin.pl/


Załącznik do Zarządzenia nr 99/2017
Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Burmistrz  Miasta  Gostynina po zapoznaniu się  z opinią  komisji  konkursowej,  biorąc pod uwagę
możliwości  finansowe gminy i  realizację  celu publicznego jaki  zamierza osiągnąć Gmina Miasta
Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 71.000 złotych zostały
udzielone w następujący sposób:

Lp. Nazwa 
organizacji

Nazwa projektu Wniosko
wana 
kwota 
dotacji

Kwota 
udzielonej 
dotacji

Uzasadnienie wyboru

1
MUKS 
HANDBALL
TEAM 
Skrwa 
Gostynin, ul. 
Kutnowska 
7A, 09-500 
Gostynin

Propagowanie i rozwój nowej
dyscypliny sportowej na 
terenie miasta Gostynina, tj. 
piłki ręcznej poprzez udział 
młodzieży (chłopców) 
należących do Miejskiego 
Uczniowskiego Klubu 
Sportowego HANDBALL 
TEAM Skrwa Gostynin w 
dwóch turniejach 
ogólnokrajowych tj. w 
Olsztynie i Obornikach

6.000 6.000 Oferta spełnia wymogi formalne i 
merytoryczne

2

Uczniowski 
Klub 
Sportowy 
ALFA przy 
Gimnazjum 
nr 2 w 
Gostyninie, 
ul. Wojska 
Polskiego 23,
09-500 
Gostynin

Przygotowanie i udział 
zespołów tenisa stołowego do
rozgrywek ligowych 
wyższego szczebla – III Liga

16.200 10.000 Oferta spełnia wymogi formalne i 
merytoryczne.

3 Uczniowski 
Klub 
Sportowy 
„ZWOLEŃ-
TEAM”, 
Zwoleń 35, 
09-500 
Gostynin

Popularyzacja wrotkarstwa 
rekreacyjnego i szybkiego 
wśród dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców na 
terenie gminy Miasta 
Gostynina jako sposób na 
spędzenie wolnego czasu i 
poprawę kondycji fizycznej

 22.000 7.000 Oferta spełnia w sposób 
zadowalający wymogi formalne i 
merytoryczne

4 Klub 
Żeglarski 
HALS, ul. 
Czapskiego 
37a, 09-500 
Gostynin

Sportowa aktywność seniora 22.000 Nie 
udzielono

Oferta spełniała wymogi formalne.
W ocenie merytorycznej uzyskała 
najmniejszą liczbę punktów tj. 74 
na max.325.  W związku z 
powyższym oferta została 
odrzucona. 



5 Klub 
Żeglarski 
HALS, ul. 
Czapskiego 
37a, 09-500 
Gostynin

Udział reprezentacji KŻ 
HALS w jesiennym cyklu 
regat żeglarskich wraz z 
treningami 
przygotowawczymi

 34.600 4.000 Oferta spełnia w sposób 
zadowalający wymogi formalne i 
merytoryczne.

6 Uczniowski 
Klub 
Sportowy 
FOOTBALL 
EDUCATIO
N, ul. 
Moniuszki 
4/2, 09-500 
Gostynin

Mały, wielki piłkarz – 
szkolenie sportowe z piłki 
nożnej oraz reprezentowanie 
miasta Gostynina w 
rozgrywkach młodzieżowych 
Płockiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w 
kategorii U-10

7.510 4.000 Oferta spełnia w sposób 
zadowalający wymogi formalne i 
merytoryczne

7 Miejski Klub 
Sportowy 
MAZUR, ul. 
Sportowa 1, 
09-500 
Gostynin

Szkolenie piłkarskie dzieci 
oraz udział drużyn w 
rozgrywkach kalendarzowych
Płockiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w 
2017r.

43.139,50 40.000 Oferta spełnia wymogi formalne i 
merytoryczne.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski


