
ZARZĄDZENIE NR 72/2016 

PREZYDETA  MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 10 lutego 2016 roku 

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie 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 2014 r. 

poz. 1118, poz. 1138, poz.1146; z 2015r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777) 

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 48/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie 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 wsparcie 

wykonania 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/1/2016  

 

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 do kwoty 873.000 zł 
 

 

Oferta Nr 1  

MUKS „Wiking” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Prez. Ignacego Mościckiego 3   

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa 

- kwota udzielonej dotacji 2.000 zł 

 

Oferta Nr 2  

UKS „Niezapominajki” w Tomasowie Mazowieckim, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 

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

rocznik:2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 

- kwota udzielonej dotacji  4.000 zł. 

 

Oferta Nr 3   

UKS „Victoria” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 43/45 

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej 

dziewcząt 

- kwota udzielonej dotacji 5.000 zł. 



Oferta Nr 4  

UKS „Victoria” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 43/45 

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej 

chłopców. 

- kwota udzielonej dotacji 43.000 zł. 

 

Oferta Nr 5  

KS „Pilica” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  i współzawodnictwa w zakresie łyżwiarstwa szybkiego. 

- kwota udzielonej dotacji 110.000 zł. 

 

Oferta Nr 6  

KS „Pilica” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26   

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  i współzawodnictwa sportowego w zakresie kręglarstwa. 

- kwota udzielonej dotacji 15.000 zł. 

 

Oferta Nr 7  

LKK „Start” w Tomaszowie Mazowieckim,  ul. Strzelecka 24/26 

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  i współzawodnictwa w zakresie kolarstwa 

- kwota udzielonej dotacji 23.000 zł 

 

Oferta Nr 8  

KS „Aster” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 41/41A  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia w dyscyplinie tańca sportowego. 

- kwota udzielonej dotacji 6.000 zł. 

 

Oferta Nr 9  

TUKS „Smecz” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka  5 m 66  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  i współzawodnictwa w zakresie mini-tenisa i tenisa chłopców 

i dziewcząt 

- kwota udzielonej dotacji 3.000 zł 

 

Oferta Nr 10  

MUKS „Dargfil” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Stolarska 21  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dziewcząt   

- kwota udzielonej dotacji 50.000 zł 

 

Oferta Nr 12  

Akademia Piłkarska UKS „Mazovia” w Tomaszowie Mazowiecki, Bukowa 20  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej mężczyzn. 

- kwota udzielonej dotacji 15.000 zł 

 

Oferta Nr 14  

IUKS Dziewiątka w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jałowcowa 8  

Tytuł zadania: Udział we współzawodnictwie sportowym zawodników IUKS Dziewiątka we wrotkarstwie 

szybkim 

- kwota udzielonej dotacji 6.840 zł 

 

Oferta Nr 15  

IUKS Dziewiątka w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jałowcowa 8   

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników IUKS 

Dziewiątka w łyżwiarstwie szybkim 

- kwota udzielonej dotacji 30.000 zł 

 

 



Oferta Nr 16  

KS „LECHIA” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 38 lokal 5 

Tytuł zadania: Organizacja oraz prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie 

sportowym w zakresie piłki siatkowej mężczyzn w 2016 roku. 

- kwota udzielonej dotacji 190.000 zł 

 

Oferta Nr 17 

UKS „Trzynastka – Joker” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niemcewicza 50/56 

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach 

sportu – bilard 

- kwota udzielonej dotacji 12.000 zł 

 

Oferta Nr 18  

IUKS „Lider” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. J. Słowackiego 32/42  

Tytuł zadania: Organizacja i prowadzenie szkolenia  sportowego w zakresie koszykówki  dziewcząt 

i chłopców w 2016 r. 
- kwota udzielonej dotacji 22.000 zł 

 

Oferta Nr 19  

Młodzieżowy Klub Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Nowowiejska 9/27  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkoatletyki 

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 zakresie lekkoatletyki. 

- kwota udzielonej dotacji 45.000 zł 

 

Oferta Nr 20 

MUKS „Dargfil”w Tomaszowie Mazowieckim, Stolarska 21  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dziewcząt  

w roku 2016. 

- kwota udzielonej dotacji 72.710 zł 

 

Oferta Nr 21  

WKS „Kawaleria” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 72  

Tytuł zadania: Organizacja szkolenia  w zakresie piłki nożnej seniorów i juniorów młodszych 

- kwota udzielonej dotacji 10.000 zł 

 

 

WES/3/2016  

Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla 

mieszkańców w każdym wieku 

 
Oferta Nr 1  

KS „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. PCK 2/4  

Tytuł zadania: X Ogólnopolski spływ kajakowy PILICA  ZACHWYCA im. Doroty Ambroziak 

- kwota udzielonej dotacji 4.500 zł 

 

Oferta Nr 2  

Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno – Wychowawcza w Tomaszowie Mazowieckim, 

ul. Ogrodowa 11/13 m 9  

Tytuł zadania: „PORA NA LESZCZA” 

- kwota udzielonej dotacji 4.000 zł 

 



Oferta Nr 3  

Stowarzyszenie Sportów Siłowych  „COBRA” w Tomaszowie mazowieckim,  

ul. Bohaterów 14 brygady 24 m 20  

Tytuł zadania: I Otwarte Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w wyciskaniu sztangi leżąc RAW 

( bez koszulek specjalistycznych) 

- kwota udzielonej dotacji 2.000 zł 

 

Oferta Nr 4  

UKS „TRZYNASTKA JOKER” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niemcewicza 50/56  

Tytuł zadania: XI Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt i Chłopców „JOKERY 2016” 

- kwota udzielonej dotacji 2.500 zł 

 

Oferta Nr 5  

KS „LECHIA” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 38 lokal 5  

Tytuł zadania: „Mini sport – mega zabawa” 

- kwota udzielonej dotacji 3.000 zł 

 

Oferta Nr 6  

Polski Związek Niewidomych  Koło Terenowe nr 21 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 95/97 

Tytuł zadania: Sport i rekreacja osób niewidomych i słabo widzących oraz ich przewodników w 2016 

roku. 

- kwota udzielonej dotacji 1.650 zł 

 

Oferta Nr 7  

MTKKF w Tomaszowie Mazowieckim, Warszawska 7  

Tytuł zadania: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

- kwota udzielonej dotacji 21.350 zł 

 

Oferta Nr 8  

SRDiON w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 95/97  

Tytuł zadania: Turniej Kręglarski i Olimpiada Sportowa  

- kwota udzielonej dotacji 5.000 zł 

 

Oferta Nr 9  

TSTZ „GEM” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. O. Lange 28B m 42 

Tytuł zadania: Organizacja cyklu otwartych turniejów tenisowych w sezonie 2016. 

- kwota udzielonej dotacji 2.000 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   

     „Nasze sprawy – Organizacje pozarządowe”; 

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

     „Sport” 

4)  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 

 

 


