
ZARZĄDZENIE NR 139/2016 

PREZYDETA  MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 31 marca 2016 roku. 

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie zadań 

publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zakresu kultury fizycznej realizowanych 

w 2016 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) oraz art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 239, poz. 395) w związku z Uchwałą nr XIX/176/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016 zarządzam, co następuje:  

 

 § 1. Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków przedłożoną przez Komisję 

konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 124/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie zadań publicznych 

Miasta z zakresu kultury fizycznej, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznaję dotacje na 

wykonanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zakresu kultury 

fizycznej ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań publicznych w ramach budżetu 

Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016  następującym podmiotom: 

 

Zadanie nr WES/4/2016 – w formie wsparcia 

 

Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w określonych 

dyscyplinach sportu polegająca na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych 

sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 

i mająca na celu ciągłą poprawę warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych oraz podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach 

sportowych – piłka nożna mężczyzn do kwoty 208.450 zł 
 

 

Oferta Nr 1  

Klub Piłkarski RKS LECHIA 1923, ul. Nowowiejska 9/27  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej mężczyzn 

- kwota udzielonej dotacji 208.450 zł 

 

Zadanie nr WES/5/2016 – w formie powierzenia 
 

 Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów do 

kwoty 10.000 zł. 

 

Oferta Nr 1  

Miejski Szkolny Związek Sportowy, ul. św. Antoniego 43/45 

Tytuł zadania: Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów. 

- kwota udzielonej dotacji 10.000 zł 

 

 



 

§ 2.   Ogłoszenie wyników konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie: 

 

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim; 

2)  na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakładce   

     „Strefa mieszkańca – sport - dotacje”; 

3)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

§ 3.   Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Sportu. 

 

§ 4   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 


