
ZARZĄDZENIE NR 2988/2017

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 03 lutego 2017 r.

w  sprawie:  częściowego  rozstrzygnięcia  i  końcowego  ogłoszenia  wyników

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

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 2016 poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 15 ust. 2g-2h
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm. 2) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się częściowego rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr
2655/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2016 roku na realizację zadań
publicznych  w zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  w  2017  r.,
dotyczącego zadań:

A.  Organizacja  szkolenia  sportowego  oraz  udział  we  współzawodnictwie
sportowym;

B. Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych;

C. Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów płockich szkół w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;

F. Ring wolny – bokserski Płock!;

2. Nie  dokonuje  się  rozstrzygnięcia  konkursu  ofert  ogłoszonego  zarządzeniem  nr
2655/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2016 roku na realizację zadań
publicznych  w zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  w  2017  r.,
dotyczącego zadań:

D. Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Płocka;

E. Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej;

1  Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz 1948

2 Dz. U. z 2016 roku poz.1948 i Dz.U. z 2017 r. poz. 60



3. Dokonuje  się  wyboru  i  ogłoszenia  wyników otwartego  konkursu  ofert,  ogłoszonego
zarządzeniem nr 2655/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2016 roku
na  realizację  zadań  publicznych  w zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury
fizycznej  w 2017  r.,  w  formie  wsparcia  tych  zadań wraz  z  udzieleniem dotacji  na
dofinansowanie ich realizacji.

4. Wykaz  podmiotów,  których  oferty  zostały  wybrane  w  postępowaniu  konkursowym,
wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§2.

Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Miasta Płocka na rok
2017 w dziale 926 w rozdziale 92605 § 2360.

§3.

Zleceniobiorca  może  realizować  zadanie  publiczne  od  dnia  03 lutego  2017 r.  do  dnia
zawarcia  umowy,  przy  czym  czyni  to  na  własne  ryzyko.  Termin  realizacji  zadania
publicznego zostanie określony w umowie.

§4.

1.  Zleceniobiorca  zobowiązany jest  w terminie do 21 dni  od  dnia  ogłoszenia wyników
konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy,  w
tym:

1) oryginał/kopię innego niż Krajowy Rejestr Sądowy rejestru lub ewidencji (jeśli dotyczy),

2) oryginał/kopię pełnomocnictwa/upoważnienia (jeśli dotyczy),

3)  aktualizację harmonogramu,  aktualizację  kalkulacji  przewidywanych  kosztów
i aktualizację opisu poszczególnych działań, które będą stanowić załączniki do umowy w
przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana,

4)  w  przypadku  zmiany  danych  organizacji,  zawartych  w  ofercie,  niezbędnych  do
przygotowania  umowy,  należy  złożyć  oświadczenie  oraz  załączyć  aktualny  odpis  z
Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2. Aktualizacja harmonogramu, aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów i aktuali-
zacja opisu poszczególnych działań dokonana przez oferenta w przypadku uzyskania dota-
cji w niższej kwocie niż wnioskowana:

1) nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego
dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę, jak też nie
może powodować zmiany terminu, chyba, że zmiana terminu nie jest znaczna i za jej
wprowadzeniem przemawiają uzasadnione okoliczności.

2)  nie  może  powodować  zmiany  przeznaczenia  dotacji  ogłoszonej  w  rozstrzygnięciu
konkursu ofert,

3)  nie  może  dotyczyć  udziału  własnego  w  zakresie  jego  zmniejszenia,  powodując
procentowe  zmniejszenie  finansowego  i  osobowego  wkładu  własnego  oferenta  poniżej
określonego w ofercie.



§5.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej;

1)na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;

2)na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu.

§6.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydent  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                 Prezydent Miasta Płocka

  /-/Andrzej Nowakowski



Załącznik
do Zarządzenia nr 2988/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 lutego 2017 r.

Zadanie A:   Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie
sportowym*

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania

Kwota

udzielonej

dotacji 

w złotych

1 Stowarzyszenie Sportowe 
Mustangs Płock

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie Futbol 
Amerykański Liga Juniorów

15 000,00

2 Stowarzyszenie Sportowe 
Mustangs Płock

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie Futbol 
Amerykański Liga Seniorów

25 000,00

3 Uczniowski Klub 
Sportowy Eljot z siedzibą 
w Płocku

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie judo

39 000,00

4 Uczniowski Klub 
Sportowy „Judo Sensei”

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie judo

28 000,00

5 Uczniowski Klub 
Sportowy „Judo Kano”

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie judo

22 000,00

6 Uczniowski Klub 
Sportowy Sakura Judo 
Płock

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie judo

10 000,00

7 Uczniowski Klub 
Sportowy Gedeon Płock

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie muay 
thai

6 500,00

8 Uczniowski Klub 
Sportowy Sanda Płock

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie 
Kick/Wushu

9 000,00

9 Centrum Sportów Walki w 
Płocku

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie 
kickboxingu

9 000,00

10 Ludowy Klub Sportowy 
Puncher  Płock

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie 
taekwondo olimpijskiego wtf / kickboxingu

8 000,00

11 Płocki Klub Karate 
Kyokushinkai

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie karate 
kyokushin

10 000,00

12 Płocki Ośrodek Sportów i 
Sztuk Walki

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie 
uprawiania Goju Ryu Karate Do i Samoobrony

10 000,00



Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania

Kwota

udzielonej

dotacji 

w złotych

13 Klub Pływacki MZOS 
Płock

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania

40 000,00

14 Płockie Stowarzyszenie 
Pływackie „Swim Płock”

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania

32 000,00

15 Klub Pływacki Zotow Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania

6 000,00

16 Płockie Towarzystwo 
Wioślarskie

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie 
wioślarstwa

180 000,00

17 Miejski Uczniowski Klub 
Sportowy „Płock”

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkiej 
atletyki

35 000,00

18 Miejsko-Ludowy 
Uczniowski Klub 
Lekkoatletyczny Płock

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkiej 
atletyki

21 000,00

19 Płockie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym  – kompleksowe 
szkolenie zawodników TKKF w LA

 5 000,00

20 Płockie Towarzystwo 
Triathlonu Delta

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkiej 
atletyki

5 000,00

21 Stowarzyszenie „Płock 
Biega No Age Limit”

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym  w zakresie biegania

4 500,00

22 Płockie Towarzystwo 
Triathlonu Delta

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie triathlonu

7 000,00

23 Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Tańca „Impresja”

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym

12 000,00

24 Stowarzyszenie 
Integracyjny Klub Tenisa w
Płocku

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa

20 000,00

25 Uczniowski Klub 
Sportowy 70

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie 
badmintona

10 000,00

26 Klub Sportowy Masovia Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie 
badmintona

18 000,00

27 Okręgowy Związek Brydża
Sportowego

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w zakresie brydża 
sportowego

2 500,00

Razem Zadanie A:    589 500,00



Zadanie B:   Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych*

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania

Kwota

udzielonej

dotacji 

w złotych

1 Stowarzyszenie 
Integracyjny Klub 
Tenisa w Płocku

Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób
niepełnosprawnych w zakresie tenisa na 
wózkach

50 000,00

2 Uczniowski Klub 
Sportowy Lasotczak

Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób
niepełnosprawnych
Zajęcia sportowe z zakresu gier zespołowych 
(piłka nożna, piłka siatkowa) oraz pływania

15 000,00

Razem Zadanie B:    65 000,00

Zadanie  C:    Kompleksowa  organizacja  udziału  reprezentantów  płockich  szkół
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej*

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania

Kwota

udzielonej

dotacji 

w złotych

1 Płocki Szkolny Związek 
Sportowy

Kompleksowa organizacja udziału 
reprezentantów płockich szkół w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

40 000,00

Razem Zadanie C:    40 000,00

Zadanie F -    Ring Wolny – bokserski Płock! **

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania

Kwota

udzielonej

dotacji 

w złotych

1 Uczniowski Klub 
Sportowy Gedeon Płock

Ring Wolny – bokserski Płock! 36 000,00

                                                                                  Razem Zadanie F: 36 000,00

* Źródło finansowania dla Zadań A, B, C – dz. 926 rozdz. 92605 § 2360, Zadanie 01/WSR/G

**Źródło finansowania dla Zadania F - dz. 926 rozdz. 92605 § 2360, Zadanie 04/WSR/G


