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I. Wstęp 
 

Współpraca Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. realizowana była zgodnie z: 
1) przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1118 z późn. zm.),  
2) „Wieloletnim programem współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”, przyjętym uchwałą 
Nr XXVIII/389/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r., zwanym 
dalej Wieloletnim programem współpracy,  

3) „Programem współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2014 rok”, przyjętym uchwałą Nr LIX/707/2014 Rady Miejskiej 
w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014 r., zwanym dalej Programem. 

 
Projekt Programu został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1  

i ust. 4 ww. ustawy i na podstawie propozycji zadań (projektów), wniosków i uwag złożonych 
przez tarnowskie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego oraz właściwe jednostki organizacyjne Urzędu i Miasta. W Programie zostały 
uwzględnione również doświadczenia ze wzajemnej bieżącej współpracy oraz doświadczenia 
z realizacji rocznych programów współpracy z lat poprzednich. Program był konsultowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Głównym celem Programu było wykonywanie zadań publicznych zapewniających 
lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców 
Miasta. Realizacja celu głównego prowadzona była poprzez kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, zwiększanie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnej 
na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej Miasta, pełniejsze zaspokajanie potrzeb 
społecznych mieszkańców, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, zdrowia, 
edukacji, kultury, aktywności fizycznej i turystyki oraz integrowanie podmiotów i środowisk 
kreujących lokalną politykę w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy. 

Miasto od lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Poprzez prowadzoną 
współpracę i udzielane dotacje wspiera ich działalność na rzecz mieszkańców miasta 
Tarnowa, w szczególności na rzecz osób ubogich, starszych, chorych i niepełnosprawnych, 
uzależnionych i wykluczonych społecznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  
a także dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Dofinansowuje również organizację wielu 
imprez i przedsięwzięć sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych  
i promocyjnych Miasta. 

 
Organizacje pozarządowe działające na terenie Tarnowa 
 

Wg stanu na koniec 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa pełnił nadzór formalno-prawny 
nad 416 stowarzyszeniami, fundacjami i oddziałami terenowymi stowarzyszeń, mającymi 
swoją siedzibę na terenie Tarnowa. W 2014 r. zostało zarejestrowanych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 20 nowych stowarzyszeń i fundacji z siedzibą w Tarnowie, utworzono 3 
stowarzyszenia zwykłe; likwidacji uległy 2 stowarzyszenia i 1 stowarzyszenie zwykłe. 
Zmiany siedziby poza granicę Tarnowa dokonało 1 stowarzyszenie. 
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Tabela nr 1: Stowarzyszenia i fundacje z siedzibą w Tarnowie 
 

Stowarzyszenia i oddziały stowarzyszeń 350 
Związki stowarzyszeń 3 
Stowarzyszenia zwykłe 21 

Fundacje 42 
Razem: 416 

 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 

Ponadto, na terenie Tarnowa działało 99 organizacji kultury fizycznej. 
 

Tabela nr 2: Organizacje kultury fizycznej z siedzibą w Tarnowie 
 

Lp. Forma Liczba 
Liczba 

współpracujących 
z GMT 

1. Uczniowskie Kluby Sportowe 46  20  

2. 
Ogniska Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

5  1  

3. Towarzystwa Sportowe 15  8  
4. Związki Sportowe 3  3  
5. Kluby Sportowe 30  16  

Razem: 99  48  
 

Źródło: Wydział Sportu w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 
W grudniu 2014 r. 30 tarnowskich organizacji posiadało status Organizacji Pożytku 
Publicznego.  
 
Organizacje współpracujące z Gminą Miasta Tarnowa 

 
Najwięcej organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego działało w sferze kultury fizycznej, kultury, sztuki i dziedzictwa 
narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom oraz promocji i ochrony 
zdrowia  
i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 
Gmina Miasta Tarnowa w 2014 r. współpracowała w formie finansowej ze 116 podmiotami 
z tego z: 

─ 7 fundacjami, 
─ 6 podmiotami kościelnymi, 
─ 55 stowarzyszeniami, 
─ 48 organizacjami kultury fizycznej (stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe,     

towarzystwa sportowe, kluby i związki sportowe). 
Z ww.  podmiotów, 13 to oddziały terenowe innych stowarzyszeń. GMT współpracowała 
z 23 Organizacjami Pożytku Publicznego. 
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    II. Współpraca finansowa 
 

Pod koniec 2013 r. i w 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy 
ofert w ramach współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z określonymi w Programie 
zadaniami priorytetowymi na 2014 r. w zakresie: 

 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4) ochrony i promocji zdrowia, 
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
9) wypoczynku dzieci i młodzieży, 
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
12) turystyki i krajoznawstwa, 
13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 
Współpracę finansową Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach ubiegłych przedstawia 
wykres nr 1. 

 

Udzielone dotacje w latach 2009 – 2014 (w tys. zł) 
 

2144,2

2987,3

2642,6

2965,2

2997,4

3412,5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 
 

Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 
Wykres nr 1: Wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w latach 2009 – 2014  

z budżetu GMT 
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Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w formie wspierania wykonania 
zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.  
 
Otwarte konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań publicznych  

 
Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom 

pozarządowym był otwarty konkurs ofert. Konkursy ogłaszane były w formie zarządzenia,  
w których każdorazowo określone były między innymi szczegółowe zasady i tryb 
przeprowadzania otwartego konkursu ofert, sposób jego rozstrzygnięcia, wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych, a także skład powołanej przez Prezydenta 
Miasta Tarnowa komisji konkursowej. Pod koniec 2013 r. i w 2014 r. Prezydent ogłosił 
30 otwartych konkursów ofert na 42 priorytetowe zadania publiczne. 

Otwarte konkursy ofert na zadania zawarte w Programie w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej - przygotowane zostały przez Wydział Sportu 
(na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; Dz. U. z 2014 r. poz. 
715), w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, pozostałe konkursy przez 
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Ogłoszenia konkursowe zamieszczane były: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa, 
2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie, 
3) na stronie internetowej Miasta Tarnowa www.tarnow.pl - w serwisie dla organizacji 

pozarządowych. 
 
W tabeli nr 3 przedstawiono informację zbiorczą na temat liczby złożonych ofert, 

liczby ofert ocenionych negatywnie oraz liczby podpisanych umów w podziale na obszary 
zadań publicznych. 
 

Tabela nr 3: Otwarte konkursy ofert przeprowadzone w  2014 r. na realizację zadań 
publicznych Gminy Miasta Tarnowa 

 

Obszar 
Liczba 

złożonych 
ofert 

Liczba  ofert 
odrzuconych  

i ofert, które nie 
otrzymały 

wymaganej min. 
liczby punktów 

Liczba umów 
zawartych 
w 2014 r. 

Pomoc społeczna, 
wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom  

i patologiom społecznym 

23 7 16 

Ochrona i promocja zdrowia, 
działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 

11 0 11 

Działalność na rzecz 
tarnowskich seniorów 6 1 5 

Nauka, edukacja, oświata 
i wychowanie, wypoczynek 

dzieci i młodzieży 
16 8 8 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 69 13 56 
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Kultura, sztuka i ochrona dóbr 
kultury ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, 
turystyka i krajoznawstwo 

 

41 21 19 

Działalność wspomagająca 
rozwój Tarnowa, w tym 

w szczególności promocja 
marki Miasta 

 

12 2 10 

Razem: 178 52 125 

Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 
W 2014 r. na ogłoszone otwarte konkursy ofert organizacje pozarządowe  

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz organizacje kultury fizycznej 
złożyły 178 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zawarto 125 umów 
na realizację zadań publicznych.  
 

Priorytetowe zadania publiczne przyjęte do realizacji przez Gminę Miasta Tarnowa 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. oraz wysokość udzielonej dotacji 
na ich realizację przedstawia tabela nr 4. 
 
Tabela nr 4: Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 r. 
oraz wysokość udzielonych dotacji 

 
 

Lp. Obszar/nazwa zadania publicznego 
Kwota 
dotacji  

w zł 
Pomoc społeczna 

1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym 144.000 

2. 
Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla 

mieszkańców Tarnowa 
8.000 

3. 
Dożywianie uprawnionych podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie gorących posiłków 

jednodaniowych 
142.397* 

4. Prowadzenie mieszkań chronionych 89.000 
Razem: 383.397 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

5. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 

(świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży  
z rodzin dysfunkcyjnych 

135.000 

6. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej 
538.650 

7. 
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej  

z miejscami opieki specjalistycznej 
30.690 

Razem: 704.340 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

8. 
Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi 

zatrzymanymi na terenie miasta Tarnowa 
606.920 

9. Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla 24.000 
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mieszkańców w trudnych sytuacjach 

10. 

Zapewnienie osobom bezdomnym uzależnionym od alkoholu 
poradnictwa psychologicznego, mającego na celu zwiększenie ich 
motywacji do podjęcia leczenia odwykowego oraz wychodzenia  

z bezdomności 

5.250 

11. Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia 5.230 

12. 
Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci pochodzących  
z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od 

alkoholu 
25.000 

13. Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień 74.980 
Razem: 741.380 

Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
14. Edukacja prozdrowotna 27.500 
15. Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 36.500 
16. Rehabilitacja dzieci i młodzieży 36.000 

17. 
Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych 

(prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego) 
0**  

Razem: 100.000 
Działalność na rzecz tarnowskich seniorów 

18. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 55+ 39.938 
19. Prowadzenie klubu seniora 30.000 
20. Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 23.500 

Razem: 93.438 
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży 

21. 
Organizacja przeglądów, konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej 

uczęszczających do tarnowskich szkół 
19.960 

22. 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej 

mieszkającej na wschodzie z elementami edukacji, turystyki, 
ekologii i wychowania patriotycznego 

60.000 

23. Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży 80.000 

24. 
Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez 

prowadzenie zajęć pozaszkolnych, w szczególności artystycznych 
23.000 

25. 
Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania 

młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne  
i lepsze rozumienie problemów 

20.500 

Razem: 203.460 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

26. 
Sportowe talenty-prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży 
do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa 
600.000 

27. 

Sportowe talenty-prowadzenie  w formie wyjazdowych, 
wakacyjnych zgrupowań sportowych, naboru  i selekcji dzieci  

i młodzieży do klubów sportowych  działających na terenie Gminy 
Miasta Tarnowa 

67.000 

28. 

Sportowe talenty-prowadzenie w formie wakacyjnych zgrupowań 
sportowych na terenie miasta Tarnowa, naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa 

3.000 

29. Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców 35.000 
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Gminy Miasta Tarnowa 

30. 
„Niepełnosprawny – sprawy w wodzie” - bezpłatne zajęcia pływania 

dla niepełnosprawnych ruchowo 
5.000 

31. 
Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach programu 

„Lato w mieście” 
50.000 

32. 
Organizacja w Tarnowie przedsięwzięć sportowych w ramach 

kalendarza miejskich imprez sportowych 
80.000 

Razem: 840.000 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

33. 
Program promocji lokalnej twórczości i aktywności w dziedzinie 

kultury 
148.000 

34. Aktywne lato w mieście 28.000 
35. Miejskie obchody świąt państwowych, patriotycznych  

i historycznych 
11.500 

Razem: 187.500 
Działalność wspomagająca rozwój Tarnowa, w tym w szczególności promocja marki 

Miasta, turystyka i krajoznawstwo 

36. 

Promocja marki Tarnów Polski Biegun Ciepła - eksponowanie 
kulturalnych, historycznych, artystycznych i unikatowych atutów 

miasta poprzez niepowtarzalne i niekonwencjonalne działania 
promocyjne z zastosowaniem nowoczesnych technik 

multimedialnych. Tarnów - Europa wielu narodów – promocja 
marki miasta w kontekście  wielowiekowej tradycji otwartości na 

różne kultury i narodowości 

97.500 

37. Organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Tarnowa 5.000 
Razem: 102.500 

 
38. Zadania, na które udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym 

„małe granty” razem:  56.500 
Łącznie z budżetu GMT:  3.412.515 

Pomoc społeczna – MOPS 

39. 
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
738.600***  

40. 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 

1.340.231***  

41. 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
195.201***  

Razem: 2.274.032 ***  
Łącznie: 5.686.547 

Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 
   * rozliczono realizację zadania na kwotę 76.500 zł (w tym z dotacji budżetu państwa 50.000 zł) 
 ** Urząd Miasta Tarnowa zawarł umowę wsparcia, której przedmiotem było prowadzenie wypożyczalni sprzętu   

medycznego i rehabilitacyjnego, zadanie w 2014 r. realizowane było bez dotacji, wkład Miasta stanowił    
sprzęt medyczny i rehabilitacyjny zakupiony w 2010 i 2011 r. o łącznej wartości 141.000 zł 

*** dotacja udzielona z budżetu państwa 
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Procentowy podział dotacji w poszczególnych obszarach 

 

 
 

Wykres nr 2: Procentowy podział środków dotacji w 2014 r. na zadania publiczne  
w poszczególnych obszarach współpracy 

 
 
W powyższym wykresie nie uwzględniono środków dotacji z budżetu państwa na zadania 
ujęte w tabeli nr 4 w pkt 39-41 . 
 

Jak przedstawia wykres nr 2 największy % dotacji przekazany był na realizację zadań 
publicznych z zakresu polityki społecznej (pomoc społeczna, wspieranie rodziny  
i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)  
i stanowił w sumie 54,4% wszystkich udzielonych dotacji, na drugim miejscu znajdują się 
zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 24,6 %, następnie – 
zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz organizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży – 6,1%. Na realizację zadań w pozostałych obszarach udzielono dotacji, które 
stanowią 14,9 % wszystkich środków. 
 

Zestawienie poszczególnych obszarów współpracy z uwzględnieniem podziału 
kosztów realizacji zadań i liczby beneficjentów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
sprawozdania. 
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Tabela nr 5: Zestawienie kosztów całkowitych zrealizowanych zadań, wysokość dotacji  
z budżetu GMT, środków własnych organizacji oraz liczba beneficjentów  

w poszczególnych obszarach współpracy 
 

Obszar 

Koszty 
całkowite 
realizacji 
projektów 

w zł 

Środki  
z budżetu 
GMT w zł  

Środki własne 
organizacji 

finansowe/osobowe 
w zł 

Udział dotacji         
w całkowitych 

kosztach 
projektów 

Liczba 
beneficjentów 

 Pomoc społeczna 935.931 400.397 499.133/36.486 43% 6.383 

Wspieranie rodziny  
i systemu pieczy 

zastępczej 
999.011 704.340 256.265/37.968 70% 480 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

i patologiom społecznym 
847.410 755.380 9.041/108.570 89% 4.629 

Razem polityka 
społeczna 2.782.352 1.860.117 764.439/183.024 67% 11.492 

Ochrona i promocja 
zdrowia, działalność 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 

183.083 100.000 40.518/42.578 55% 802 

Działalność na rzecz 
tarnowskich seniorów 124.579 93.438 22.347/8.800 75% 1.520 

Nauka, edukacja, oświata 
i wychowanie, 
organizowanie 

wypoczynku dzieci  
i młodzieży 

503.956 206.460 153.506/62.688 41% 1.785 

Wspieranie  
i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
1.585.528 840.000 654.428/108.084 53% 10.984 

Kultura, sztuka i ochrona 
dóbr kultury ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa 
narodowego 

 

506.221 202.500 122.297/80.954 40% 25.100 

Działalność 
wspomagająca rozwój 

Tarnowa, w tym  
w szczególności promocja 
marki Miasta, turystyka  

i krajoznawstwo 
 

403.289 110.000 246.659/50.630 26% 29.257 

Razem: 6.089.008 3.412.515 2.004.194/ 
536.758 56% 80.940 

 

Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 
 Jak przedstawia powyższe zestawienie, największy bo 75% udział dotacji  
z budżetu GMT w całkowitych kosztach realizacji zadań występował w projektach z zakresu 
działalności na rzecz tarnowskich seniorów, na drugim miejscu - 67% dotacji w projektach  
z zakresu polityki społecznej, który obejmuje obszary pomocy społecznej, wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Najmniej - 26%, budżet GMT dotował zadania z obszaru promocji marki Miasta. 
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 Podział kosztów całkowitych realizacji zadań publicznych w 2014 r. wynosił 56% 
środków z budżetu Gminy Miasta Tarnowa i 44% środków własnych organizacji 
pozarządowych (35% środków finansowych i 9% wkładu osobowego tj. świadczeń 
wolontariuszy i pracy społecznej członków). 

Liczba wszystkich beneficjentów zrealizowanych w 2014 r. zadań publicznych Gminy 
Miasta Tarnowa wyniosła około 80.940 osób (jedna osoba mogła korzystać ze świadczeń  
w ramach realizowanych zadań kilkakrotnie np. korzystanie z łazienki, noclegowni, punktu 
opieki nad osobami nietrzeźwymi, telefonu zaufania, punktu konsultacyjnego, dożywiania, 
wystawy, koncertu itp.). W realizację zadań zaangażowało się 2.106 osób i 1.093 
wolontariuszy. 
 

W 2014 r. organizacje pozarządowe wykorzystały 96% udzielonych dotacji. 
 
 

Podział kosztów całkowitych realizacji zadań publicznych 
 

 
 

Wykres nr 3: Udział środków budżetu GMT i środków własnych organizacji w całkowitych kosztach 
realizacji zadań publicznych 

 
Gmina Miasta Tarnowa zgodnie z obserwowanymi potrzebami stale poszerza zakres 

usług i form pomocy udzielanych na rzecz mieszkańców Tarnowa. W coraz większym 
stopniu wspiera działalność organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego na terenie naszego miasta. 
 
Małe granty 
 

W 2014 r. organizacje pozarządowe miały szanse pozyskać dotacje  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Małe granty (nazwa potoczna) czyli uproszczony tryb zlecania 
realizacji zadań publicznych, wiąże się z przyznaniem dotacji na zadanie o charakterze 
lokalnym, którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota dotacji nie przekracza kwoty 
10.000 zł na dany projekt. W roku ubiegłym wpłynęło 9 takich ofert. Wszystkie oferty 
spełniały wymagania formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane do realizacji przez 
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właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną Urzędu. Prezydent udzielił dotacji na  
realizację ww. projektów na kwotę 56.500 zł. 
 

Tabela nr 6: Małe granty 
 

Lp. Zadania, na które udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym 

1. 
Zamkomania 2014 – VI Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki  

z Marcińskiej Góry 
5.000 

2. 
Uczczenie święta 3-go Maja w Tarnowie poprzez realizację 

przedsięwzięć patriotycznych -  XV Przeglądu Poezji i Pieśni 
Patriotycznej i konkursu epistolograficznego 

2.500 

3. 
Dystrybucja produktów i gotowych artykułów spożywczych wśród 

mieszkańców Tarnowa, wymagających tej formy pomocy 
8.000 

4. 

Bieszczady 2014 – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 
Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie. Wzmacnianie 

kompetencji społecznych i promocja wolontariatu wśród dzieci  
i młodzieży 

3.000 

5. 
„Krowa w kropki”, czyli - No to co, że kończy się lato! 

Interdyscyplinarny projekt artystyczno kulturalny dla dzieci  
i młodzieży 

10.000 

6. „Rocznik Tarnowski 2014” – druk wydawnictwa 5.000 

7. 
III Tarnowska Gala Wolontariatu – promocja działań wolontariuszy 

miasta Tarnowa 
9.000 

8. 
Świąteczne tradycje – Seniorzy w eterze. Świąteczny wolontariat - 
spotkanie wigilijne dla osób wykluczonych społecznie z powodu 

uzależnienia od alkoholu 
10.000 

9. 
Organizacja zabawy mikołajkowo – świątecznej dla dzieci z rodzin 

biednych i patologicznych 
4.000 

Razem „małe granty”: 56.500 
Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 
 
Na zadania publiczne zaplanowane do realizacji w „Programie współpracy Gminy 
Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”, 
wyłonione w wyniku otwartych konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym 
Prezydent Miasta Tarnowa udzielił dotacji w wysokości 3.412.515 zł z budżetu GMT  
i 2.274.032 zł z budżetu państwa, łącznie 5.686.547 zł. 
 
  Zestawienie przyznanych w 2014 r. dotacji dla organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów uprawniony zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 
 
Umowy wieloletnie  
 

Wieloletni program współpracy po raz pierwszy w 2013 r., w § 17 ust. 2 wprowadził 
możliwość realizacji niektórych priorytetowych zadań publicznych w systemie zadań 
wieloletnich. Dzięki ww. zapisom w styczniu 2013 r. zostało zawartych 9 umów 3-letnich  
na łączną kwotę 269.996 zł. W 2014 r. do tych umów podpisano 8 aneksów* na łączną kwotę 
dotacji 279.000 zł. 
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Tabela nr 7: Umowy wieloletnie 
 

Lp. Nazwa zadania Liczba 
umów 

Liczba 
organizacji 

Kwota 
dotacji 

na 2014 r. 
w zł 

1. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym 
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 

6 3 135.000 

2. 
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 
bezdomnym 

2 2 144.000 

Razem: 8   5** 279.000 
 

*  Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej wypowiedziała umowę dotacji w związku z przejęciem       
     prowadzenia placówki przez inną organizację, 
** Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje jednocześnie zadanie z poz. 1 i poz. 2. 
 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w systemie umów wieloletnich dają Miastu 
możliwość wyłonienia stałego realizatora, dla organizacji natomiast, jest to możliwość 
uzyskania stabilności finansowej i podejmowania działań długofalowych, bez konieczności 
poszukiwania środków na kontynuację swojej działalności. Przyznana wieloletnia dotacja 
umożliwia również organizacji poszukiwanie innych, dodatkowych źródeł finansowania, 
co pozytywnie wpływa na poziom świadczonych usług. 
  
Środki finansowe z budżetu GMT przekazywane organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego poza Programem 
współpracy na 2014 r. 
 

W roku ubiegłym Wydział Sportu ogłosił również otwarte konkursy ofert w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poza Programem na następujące zadania pn.: 

1. Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na 
terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków klubów wysokich 
wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym. 

2. Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 
Tarnowa. 

Na ww. zadania Prezydent Miasta Tarnowa udzielił 24 organizacjom kultury fizycznej dotacji 
w łącznej wysokości 615.000 zł.  

Głównym celem dla zadania nr 1 było umożliwienie prowadzenia w klubach 
systematycznych zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach sportowych, osiąganie 
dobrych wyników sportowych w systemach poszczególnych rozgrywek. Zadania prowadzone 
były w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, żużel, piłka ręczna, wspinaczka 
sportowa, lekka atletyka, piłka siatkowa, koszykówka, judo. Dla zadania nr 2 - zwiększenie 
stopnia usprawnienia osób niepełnosprawnych, niwelowanie barier pomiędzy osobami pełno  
i niepełnosprawnymi, prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla osób 
niepełnosprawnych, stworzenie możliwości udziału uczestników programu w systemie 
współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych. Zadania prowadzone były  
w następujących dyscyplinach sportu: pływanie, kręgle, lekka atletyka, podnoszenie 
ciężarów, ogólnorozwojowe zajęcia sportowo-rekreacyjne. 

W wymienionych zadania wzięło udział 1.166 osób i 136 realizatorów. Organizacje 
kultury fizycznej do realizacji tych zadań dołożyły razem 232.083 zł (wkład finansowy  
i osobowy). 
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W 2014 r. w celu realizacji różnych zadań, przedsięwzięć, szkoleń itp. zawierane były 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego umowy w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Miasto 
takich umów zawarło na łączną kwotę 716.951 zł. 

Wykaz umów zawartych w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w trybie określonym w ustawie Prawo 
zamówień publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 
 
Nagrody i wyróżnienia  
 
1.Małopolskie Wektory Współpracy 2014 
 

W 2014 r. Miasto Tarnów zostało uznane za najbardziej przyjazne organizacjom 
pozarządowym, otrzymując pierwszą nagrodę w ramach konkursu Małopolskie Wektory 
Współpracy 2014. Ideą ogłoszonego po raz siódmy Konkursu jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowym w województwie małopolskim oraz 
nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów wzajemnej współpracy.  

Gminę, która najpełniej współpracowała z organizacjami pozarządowymi wyłoniła 
kapituła konkursu, złożona z wybitnych przedstawicieli świata nauki, mediów, samorządów 
oraz organizacji pozarządowych, jednak końcowy wynik był efektem wysokiej oceny jaką 
przyznały Miastu tarnowskie organizacje pozarządowe.  

Organizatorem konkursu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego  
i Administracji w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek 
Województwa Małopolskiego. Miasto Tarnów jako laureat otrzymał dyplom, statuetkę oraz 
nagrodę rzeczową oraz prawo posługiwania się znakiem i hasłem Konkursu. 

 
2. „Samorząd Równych Szans” 
 

Realizowany w 2014 r. przez Miasto Tarnów we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi projekt „Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych” został wyróżniony  
w ogólnopolskim konkursie „Samorząd Równych Szans”. Konkurs promuje najlepsze 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Tarnów 
laureatem konkursu został po raz drugi z rzędu. W roku 2013 doceniono projekt „Sport bez 
barier”, obejmujący wieloletnie działania miasta w zakresie upowszechniania sportu  
i aktywności ruchowej wśród niepełnosprawnych mieszkańców. 

 
3. „Innowacyjny Samorząd” 
 

W 2014 roku Gmina Miasta Tarnowa otrzymała nagrodę w pierwszej edycji konkursu 
zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Celem konkursu było upowszechnienie 
dobrych, innowacyjnych praktyk, realizowanych przez samorządy powiatowe na rzecz 
rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot mieszkańców.  

W ramach konkursu promowane były inicjatywy wykraczające poza zadania 
obowiązkowe i standardowe, które charakteryzuje innowacyjność i wpływ na poprawę 
warunków życia mieszkańców. Kapituła konkursu przyznała Gminie Miasta Tarnowa 
wyróżnienie w kategorii „Profilaktyka i promocja zdrowia” za projekt „Działania edukacyjne 
w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwania honorowych dawców 
szpiku kostnego”. 

Ponadto Miasto Tarnów otrzymało honorowy tytuł „Miasto innowacyjne 2014”.  



 15

Wyróżniony projekt od 2004 r. realizowany jest przy współpracy z działającym na terenie 
Miasta Stowarzyszeniem „Kropla”. Corocznie prowadzone są dwie akcje rekrutacyjne dla 
potencjalnych dawców szpiku kostnego, w czasie których zainteresowane osoby mogą oddać 
krew i zadeklarować gotowość do pozostania dawcą.  
 
   III. Współpraca pozafinansowa 
 
 W 2014 r. Miasto prowadziło również z organizacjami pozarządowymi współpracę 
pozafinansową, która polegała w szczególności na: 

 

1. Konsultowaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. Opiniowaniu i konsultowaniu opracowań, 
analiz, programów w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań. 

Organizacje pozarządowe zapraszane były do konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje 
projektów aktów normatywnych prowadzone były na podstawie uchwały Nr LII/668/2010 
Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 403, poz. 
2875). W roku ubiegłym w ww. trybie skonsultowanych zostało 10 projektów uchwał Rady 
Miejskiej w Tarnowie. Do jednego projektu uchwały, trzy organizacje złożyły swoje uwagi. 
Prezydent Miasta Tarnowa uwzględnił uwagi jednej organizacji. 
2. Pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej. 
Zgodnie z Programem, jedną z form współpracy Miasta z organizacjami jest oddawanie  
w najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych organizacjom pozarządowym na 
cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. Preferencyjne warunki oznaczają tryb 
pozakonkursowy i pozaprzetargowy, a także możliwość uzyskania obniżonej stawki czynszu.  
Szczegółowe zasady ww. najmu zawarte są w Uchwale Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej  
w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. W 2014 r. na preferencyjnych 
warunkach takie lokale przekazano dla 5 stowarzyszeń i 1 fundacji. Aktualnie 40 organizacji 
wynajmuje lokale GMT na preferencyjnych warunkach. 
 

3. Udostępnianiu lokali i miejskich obiektów sportowych pozostających w dyspozycji 
Miasta na spotkania i imprezy, przedsięwzięcia organizowane przez organizacje 
pozarządowe.  

W 2014 r. Miasto wspierało organizacje poprzez udostępnianie im lokali i obiektów 
sportowych, udostępniane były m.in.: sala narad UMT, Sala Lustrzana, hale sportowe (ul. 
Krupnicza, Jaskółka,, przy I LO, Gimnazjum Nr 4, 6, 11, ZSM-E, ul. Szujskiego), Park 
Wodny, pływalnia kryta, obiekty sportowe przy ul. Wojska Polskiego, obiekty przy ul. 
Piłsudskiego, stadion LA przy ul. Traugutta, boisko ZSS, ul. Zbylitowska, kompleksy Orlik: 
Os. Zielone 1 – SP Nr 9, ul. Skowronków – SP Nr 5, ul. Norwida – ZSO Nr 1, sala sportowa 
SP Nr 2, ul. Szewska, sala sportowa ZSO Nr 5, ul. Reymonta, teren Parku Sanguszków przy 
ZSE-O – na imprezy biegowe, hala sportowa i boiska zielone ZSO Nr 4, Os. Legionów H. 
Dąbrowskiego. Lokale i obiekty sportowe udostępniane były nieodpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. Udostępniona była sala narad UMT przy ul. Goldhammera 3  
w celu przeprowadzenia akcji rekrutacyjnych honorowych dawców szpiku. 
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4. Przesyłaniu organizacjom pozarządowym informacji dotyczących ich bieżącej 
działalności, w tym możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł. 
Udzielaniu porad i konsultacji. 

Pracownik wykonujący zadania na Samodzielnym stanowisku pracy ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na bieżąco śledził dostępne informacje o ogłaszanych 
konkursach dot. pozyskiwania środków zewnętrznych, programach, szkoleniach, spotkaniach, 
sympozjach, zmianach w przepisach, możliwości przystąpienia do projektów itp. i przesyłał 
pocztą elektroniczną ww. wiadomości do organizacji zapisanych w bazie e-mailowej 
stanowiska.  
 

5. Utworzeniu elektronicznej bazy danych nt. organizacji pozarządowych działających  
w Tarnowie na stronie internetowej Miasta www.tarnow.pl – serwisie dla organizacji 
pozarządowych. 

W ubiegłym roku utworzono „Bazę NGO”, która zawiera dane teleadresowe i podstawowy 
przedmiot działalności organizacji, które wyraziły chęć ich publikacji. Baza została 
stworzona w celu ułatwienia kontaktu ze znajdującymi się w niej organizacjami 
pozarządowymi. UMT możne skutecznie przekazywać tym organizacjom istotne informacje 
dot. ich działalności. Baza pozwala także zapoznać się mieszkańcom Tarnowa z ofertą 
organizacji funkcjonujących na terenie miasta i działających społecznie na ich rzecz, co może 
przyczynić się do pozyskania przez te organizacje nowych członków, wolontariuszy lub 
darczyńców. Baza jest sukcesywnie poszerzana o kolejne podmioty. Na koniec grudnia  
2014 r. Baza zawierała informacje na temat 137 organizacji. 
 

6. Prowadzeniu wspólnych działań promocyjnych i publikowaniu informacji o wspólnych 
działaniach podejmowanych przez tarnowski samorząd i organizacje pozarządowe na 
stronie internetowej Miasta lub w innych mediach. Promowaniu przez Miasto 
działalności organizacji pozarządowych 

Miasto prowadzi promocję organizacji zamieszczając informacje o nich, ich działalności, 
realizowanych przedsięwzięciach na głównej stronie Miasta www.tarnow.pl,w serwisie dla 
organizacji pozarządowych, w miejskim miesięczniku TARNÓW.PL oraz w lokalnych mediach 
współpracujących z UMT. Organizacje, które współpracują z Miastem w formie finansowej 
prowadzą promocję realizowanego przedsięwzięcia tzn. zamieszczają logo Miasta  
i informację - „Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa” w swoich 
publikacjach, ogłoszeniach, wystąpieniach publicznych, w wzmiankach dla mediów i na 
wszelkich nośnikach reklamowych dotyczących realizowanego zadania (banery, roll-upy, 
plakaty, wizytówki, zaproszenia, wydawnictwa) oraz w miejscu realizacji zadania (tablica 
informacyjna na budynku, lokalu). Organizacje na swojej stronie internetowej zamieszczają 
ww. wzmianki oraz krótkie relacje, zdjęcia nt. realizowanego projektu, jak również informacje 
o planowanych i zorganizowanych imprezach, przedsięwzięciach z tym związanych. 
Organizacje, również ustnie informują uczestników projektu i ich rodziny o fakcie 
dofinansowania realizacji zadania przez GMT. 
 

7. Udzielaniu organizacjom pozarządowym biorącym udział w różnego rodzaju konkursach 
grantowych i plebiscytach rekomendacji i referencji w zakresie sposobu realizacji zadań 
publicznych zlecanych przez GMT. 

 

8. Udzielaniu pomocy merytorycznej i informacji na temat wzajemnych oczekiwań 
dotyczących realizowanych zadań. 

 

9. Prowadzeniu i aktualizacji serwisu dla organizacji pozarządowych na stronie 
internetowej Miasta www.tarnow.pl. 
 

10. Objęciu przez Prezydenta Miasta Tarnowa honorowym patronatem działań, programów 
lub przedsięwzięć prowadzonych przez organizacje. 



 17

W 2014 roku wnioski o objęcie Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa 
realizowanych przedsięwzięć złożyło 51 organizacji pozarządowych i podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego oraz organizacji kultury fizycznej, w tym 27 
realizujących zadania publiczne w ramach udzielonej dotacji z budżetu GMT. Patronaty 
obejmowały najczęściej wydarzenia z dziedziny: edukacji (konkursy międzyszkolne, 
konferencje, fora, festiwale), sportu  (mistrzostwa sportowe, turnieje), akcje społeczne, 
kampanie, akcje charytatywne, koncerty, festyny i pikniki, fora gospodarcze, gale.   

 

11. Organizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej przekazywania przez 
podatników 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających  
w Tarnowie. 

Miasto co roku promuje akcję „zostaw swój 1% podatku w Tarnowie” - na głównej stronie 
internetowej Miasta www.tarnow.pl został zamieszczony baner z informacją dla mieszkańców 
Tarnowa o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Informacja zawierała wykaz organizacji posiadających status OPP oraz numer KRS. 

 

12. Organizacji i udziale w spotkaniach integracyjnych dla członków organizacji 
pozarządowych, w tym środowisk kombatanckich z okazji świąt narodowych, Dnia 
Zwycięstwa i innych tradycyjnych spotkań okolicznościowych np. spotkań opłatkowych, 
noworocznych. 

 

13. Organizacji wspólnych imprez i przedsięwzięć m.in.: 
 

1) II Tarnowski Dzień Seniora 
  

Wydział Polityki Społecznej z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz innymi 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami zorganizował w Teatrze im. L. Solskiego  
II Tarnowski Dzień Seniora. W imprezie wzięło udział ponad 300 osób. Zaproszeni goście 
obejrzeli spektakl w wykonaniu TEATRU TUPTUSIE, wysłuchali koncertu zespołu Old Boys 
Band, zapoznali się z ofertą instytucji i podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób 
starszych. W ramach integracji międzypokoleniowej, pod hasłem której przebiegały obchody 
II Dnia Seniora w Tarnowie, słodki poczęstunek dla uczestników uroczystości przygotowała 
młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie. W trakcie święta  
w ramach młodzieżowego wolontariatu z pomocą i wsparciem seniorom towarzyszyła 
młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika  
w Tarnowie. 
 
 

2) Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie – Małopolskie Dni 
Osób Niepełnosprawnych  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w dniach 5 -10 maja 2014 r. zorganizował 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi, powiatem brzeskim i dąbrowskim oraz 
innymi instytucjami obchody Dni Osób Niepełnosprawnych. W ramach obchodów 
zorganizowano dni otwarte placówek i instytucji, „Marsz Godności”, malarskie warsztaty 
plenerowe, happeningi, koncerty, konkursy, zawody sportowe, festyn w Parku Strzeleckim  
konferencję „Mam Prawo”. Celem przedsięwzięcia była integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną z osobami  
w pełni sprawnymi, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby drugiego człowieka oraz 
przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej na rzecz równości szans  
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców Tarnowa. Projekt był 
zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
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Ponadto: 
Wydział Sportu UMT :  

1) prowadził wymianę informacji w zakresie organizacji imprez sportowych oraz 
możliwości starania się o środki zewnętrzne, wymianę informacji w zakresie 
podstawowej, bieżącej działalności klubów sportowych, m.in. na forum Rady Sportu, 

2) umieszczał informacje o działalności danego podmiotu i realizowanych 
przedsięwzięciach sportowych na stronach internetowych miasta, 

3) udzielał porad w zakresie rozwiązywania problemów prawnych lub organizacyjnych 
klubów sportowych, 

4) brał udział w posiedzeniach organów statutowych klubów sportowych, 
5) współpracował w zakresie redagowania projektu Strategii Rozwoju Sportu w Mieście 

Tarnowie na lata 2014-2020. 
 
Wydział Zdrowia UMT: 

1) współpracował przy realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 
Tarnowa na lata 2014-2015”,  

2)  współpracował przy opracowywaniu Przewodnika dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, który informuje o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej i aktywizacji zawodowej, 

3) umieszczał na stronie internetowej www.tarnow.pl informacje dotyczące działań 
organizacji. 

 
Miejski O środek Pomocy Społecznej w Tarnowie w ramach realizacji zapisów Programu, 
podejmował szereg działań w zakresie pozafinansowej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Działania te obejmowały między innymi: 

1) współdziałanie w zakresie wdrażania założeń „Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Miasta Tarnowa na lata 2011 – 2020”, 

2) partnerstwo w realizacji projektu „KIS – kreatywnie i skutecznie” z Fundacją im. 
Hetmana Jana Tarnowskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
(zadaniem pracowników MOPS była rekrutacja, zawieranie kontraktów  
z beneficjentami oraz monitorowanie realizacji uzgodnień zawartych w kontraktach), 

3) zorganizowanie we współpracy ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich  
w Krakowie - „Opłatka Maltańskiego” (przedświąteczne spotkanie odbyło się w dniu 
16 grudnia 2014 r. w Hotelu Cristal Park – w restauracji „Dworek Modrzewiowy”, 
wzięło w nim udział 98 osób – samotnych, niepełnosprawnych i z rodzin 
wielodzietnych), 

4) współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy  
w Tarnowie, Caritas Diecezji Tarnowskiej, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich 
Diecezji Tarnowskiej oraz z Tarnowskim Oddziałem Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów - w zakresie pomocy z Banku Żywności, 

5) nawiązanie współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania (laureatką 
licznych nagród, znaną w Polsce i na świecie), która podczas 25 lat działalności 
wypracowała komplementarny system pomocy osobom wykluczonym społecznie;  
w Tarnowie w roku ubiegłym odbyło się 4 spotkania z Barbarą Sadowską 
współzałożycielką Fundacji dotyczące problematyki ekonomii społecznej ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej 
jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; w spotkaniach wzięło udział 
m.in. kilkanaście stowarzyszeń i fundacji zainteresowanych rozwojem 
przedsiębiorczości społecznej, spotkania te zaowocowały szansą utworzenia w roku 
bieżącym 3 Centrów Integracji Społecznej, 
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6) realizację projektu socjalnego pn. „Grupa wsparcia dla osób bezdomnych 
przebywających w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn” (Caritas Diecezji Tarnowskiej 
w 2014 r. nieodpłatne użyczał salę dla potrzeb spotkań grupy), 

7) w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem - Oddział w Tarnowie - 
wytypowano rodziny, których dzieci uczęszczające do szkoły, otrzymały wyprawki 
szkolne (plecaki, zeszyty, kredki, piski, bloki itp.), 

8) wytypowanie 109 dzieci do udziału w zabawie mikołajkowej zorganizowanej w III 
LO przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział w Tarnowie, 

9) Towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie dofinansowało doposażenie pomieszczeń w 
Rodzinnym Domu Dziecka oraz pomoc specjalistyczną dla 3 dzieci przebywających w 
specjalistycznej rodzinie zastępczej zawodowej, 

10) Fundacja „Przyjaciółka” w Warszawie wspólnie z firmą Henkel, w ramach funduszu 
„Wiem, że warto się uczyć”, przyznała 2 wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej 
jednorazowe stypendium za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, 

11) Fundacja „Patria” w Skrzetuszewie dofinansowała specjalistycznej rodzinie zastępczej 
zawodowej wakacyjny wypoczynek, 

12) zorganizowano przy współpracy Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy 
w Tarnowie, wyjazd uczestników Programu Aktywności Lokalnej do Muzeum 
Przyrodniczego w Ciężkowicach, 

13) dzięki współpracy z Fundacją ECO TEXTIL „Od Was dla Was" w Skarżysku -
Kamiennej troje dzieci niepełnosprawnych z Tarnowa otrzymało trójkołowe rowery, 

14) przy współpracy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz 
współfinansowaniu przez Fundację Ernest&Young w Warszawie zrealizowano projekt 
pn. „Jaki kolor serca masz? Czy możesz mi go dać?” promujący rodzicielstwo 
zastępcze na terenie miasta Tarnowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Zestawienie zadań w poszczególnych obszarach  współpracy z uwzględnieniem podziału 
kosztów realizacji zadań, liczby beneficjentów i osiągniętych rezultatów 
Załącznik nr 2 -Wykaz udzielonych dotacji w 2014 r. 
Załącznik nr 3 -Wykaz umów zawartych w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi   działalność pożytku publicznego w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych 
 
 
Opracowano: 
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi 


