
Gostynin, dnia 12.03.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERT

w II konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2014

Przedmiot konkursu:
Zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2014. Wysokość 
dotacji 50.000 zł.
Termin składania ofert upłynął w dniu: 07.03.2014 r. 
Wpłynęły 3 oferty:
Tytuł zadania Podmiot składający ofertę
1. Szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach mistrzowskich 
seniorów oraz grup młodzieżowych piłki nożnej w 2014r.

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

2. Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i 
młodzieży w zakresie tenisa stołowego

Uczniowski Klub Sportowy „ALFA”, 09-500 
Gostynin, ul. Wojska Polskiego 23

3. Piłkarski Gostynin Uczniowski Klub Sportowy „FOOTBALL 
EDUCATION”, 09-500 Gostynin, ul. Moniuszki 4/2

Decyzją Burmistrza Miasta Gostynina:

• Oferta  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „FOOTBALL EDUCATION” pn.:  „Piłkarski
Gostynin” została odrzucona z przyczyn formalnych.

• Oferta  Miejskiego  Klubu  Sportowego  Mazur  pn.:  „Szkolenie  i  udział  drużyn  w
rozgrywkach  mistrzowskich  seniorów oraz  grup  młodzieżowych  piłki  nożnej  w  2014r.”
spełniała wymogi formalne i merytoryczne.

• Oferta  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „ALFA”  pn.:”Realizacja  programu  szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” spełniała wymogi formalne i
merytoryczne.

Burmistrz Miasta Gostynina biorąc pod uwagę oferty spełniające wymogi formalne i merytoryczne
oraz  możliwości  finansowe gminy i  realizację  celu  publicznego jaki  zamierza  osiągnąć  Gmina
Miasta  Gostynina z zakresu rozwoju sportu podjął  decyzję,  aby środki finansowe w wysokości
50.000 złotych zostały przyznane w następujący sposób:

Podmiot wnioskujący o dotację Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji w zł i % 
określenie w stosunku do 
wnioskowanej kwoty

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

50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 
złotych)

42.000 zł (czterdzieści dwa tysiące 
złotych),
84%

Uczniowski Klub Sportowy 
„ALFA”, 09-500 Gostynin, ul. 
Wojska Polskiego 23

10.000 zł (dziesięć tysięcy 
złotych)

8.000 zł (osiem tysięcy złotych),
80%

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski


