
Zarządzenie Nr 27/2020
Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania 
w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019  roku  poz.  506  ze  zm.)  i  art.  15  ust.  2h  i  ust.  2j  ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 688 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dokonuje się  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  ogłoszonego zarządzeniem  

nr 13/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2020 roku na powierzenie wykonania w
2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2.

Rozstrzygnięcie  konkursu  i  wykaz  podmiotów,  których  oferty  zostały  wybrane  w
postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§3.
Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Miasta Gostynina na

2020 rok.

§ 4.
Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta i Ochrony

Zdrowia.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Kalinowski



Załącznik 
do Zarządzenia nr 27/2020

Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 28 lutego 2020 r.

W  związku  z  ogłoszonym  otwartym  konkursem  na  powierzenie  wykonania  zadania
publicznego  w 2020 r.  w zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  –  realizacja
projektów Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię
Komisji  Konkursowej,  podjął  następujące  rozstrzygnięcie  co  do  wyboru  ofert  i  wysokości
przyznanych dotacji:

Lp. Nazwa zadania publicznego

Maksymalna wysokość
środków publicznych
przeznaczonych na

realizację zadania w
2020 r.

Kwota udzielonej
dotacji / nazwa

oferenta

1

Wieczorne przejazdy na
łyżworolkach, wrotkach,

deskorolkach, hulajnogach ulicami
miasta Gostynina – „Drugi Roller-

nightskating w Gostyninie”

30 000,00 zł
W terminie składania

ofert nie wpłynęła żadna
oferta

2
Akademia małego mistrza

„MMAluch 2” 30 000,00 zł

30. 000,00 zł

Oferta wpłynęła
20.02.2020 r.  - zgodnie
z terminem określonym

w ogłoszeniu. Ofertę
złożył Klub Sportów

Walki K.O. Fight Team
Gostynin. Oferta
spełniła wymogi

formalne i
merytoryczne. 


