
ZARZĄDZENIE NR 55/2016 
PREZYDETA  MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 2 lutego 2016 roku 
 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania 
zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
realizowanych 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 2014r. 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 34/2016 Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie 
wykonania zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
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 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków 
przeznaczonych na finansowanie zadań publicznych w ramach budżetu Gminy 
Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016  następującym podmiotom: 
 

Zadanie nr WKP/1/2016  
 

Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa  - organizacja i wdrażanie powszechnych, 
amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, 
warsztaty i plenery do kwoty 10.000,00 zł 
 
1. Stowarzyszenie Amatorów Plastyków z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim,                              
ul. POW 10/16 – zadanie pod tytułem: Organizacja i wdrażanie powszechnych, 
amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących 
wystawy, warsztaty i plenery   

- kwota udzielonej dotacji 10.000,00 zł 
 

 

Zadanie nr WKP/2/2016  
 

Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, o wspieranie i realizację inicjatyw 
lokalnych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, 
konkursów, przeglądów imprez kulturalnych i działań turystyczno - rekreacyjnych 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa            
- do kwoty 20.000,00 zł 
 
 



1. Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Tomaszowie 
Mazowieckim, ul. Browarna 7 – zadanie pod tytułem: „Wczasy w sercu miasta 3” – 
cykl imprez kulturalnych dla dorosłych mieszkańców miasta  

– kwota udzielonej dotacji 5.000,00 zł 
 
2. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z siedzibą  
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 95/97 – zadanie pod tytułem  
„ Rozśpiewana Jesień” i „Słowa Kwitną Wszędzie”  

- kwota udzielonej dotacji 5.000,00 
 

3. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki z siedzibą     
w Tomaszowie Mazowieckim ul. Polna 12 – zadanie pod tytułem XXVII Festiwal 
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej pn. „Zielona Nuta” 
 - kwota udzielonej dotacji 10.000,00 zł 

 
Zadanie nr WKP/3/2016  
 

Zadanie publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej             
i kulturowej - realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego           
i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji 
narodowych - do kwoty 20.000,00 zł 
 
1. Klub Sportowy AMBER z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. PCK 2/4 – 
zadanie pod tytułem: VI Biało – Czerwony Spływ Niepodległości 

- kwota udzielonej dotacji 1.000,00 zł 
 
2. Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno Wychowawcza 
Jednostka Strzelecka 1002 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Farbiarska 
20 – zadanie pod tytułem: „Realizowanie programów dotyczących wychowania 
patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz 
podtrzymania tradycji narodowych”  

- kwota udzielonej dotacji 13.000,00 zł 
 

§ 2. Ogłoszenie wyników publikuje się poprzez zamieszczenie: 
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim; 
2) na stronie internetowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakładce 

„Nasze sprawy - Organizacje pozarządowe”; 
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 
 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, 

Promocji i Turystyki. 
  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
   

 

 


