
  

Załącznik nr 2 do Sprawozdania 

Wykaz udzielonych dotacji w 2014 r. 

Lp. Organizacja  Tytuł zadania Środki dotacji 

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

1. 

 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
 
Świetlica przy Parafii 
Chrystusa Dobrego Pasterza 
 
Świetlica przy Parafii 
Najświętszego Serca PJ 
 
Świetlica przy Parafii 
św. Maksymiliana Kolbego 
 
Dom dla Bezdomnych 
Mężczyzn 

 
 
 

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

 
2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic)  

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

z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
 
4. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym – pomoc osobom bezdomnym  

z Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, Noclegowni i Łaźni 
5. Zapewnianie osobom bezdomnym uzależnionym od alkoholu poradnictwa 

psychologicznego, mającego na celu zwiększanie ich motywacji do podjęcia leczenia 
odwykowego oraz wychodzenia z bezdomności 

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

 
334.147 

 
22.500 

 
 

22.500 
 
 

22.500 
 
 

119.000 
 

5.250 
 
 

142 3971) 
 

2. Fundacja „Ich Pasje” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 85.050 

3. 
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Okręgowy 
w Tarnowie 

 
1. Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od alkoholu „Wakacje w Iwoniczu – 
Zdroju” 

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

47.500 
 

25.000 
 

22.500 
 
 

4. 

Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji 
Tarnowskiej 
Świetlica przy Parafii 

 
 
 
 
 

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

45.000 
 

22.500 
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Miłosierdzia Bożego 
 
Świetlica przy Parafii Matki 
Bożej Szkaplerznej  
 

 
2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic)  

z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 

 
22.500 

 
 

5. 
„ARKA” Poradnia 

Specjalistyczna i Telefon 
Zaufania w Tarnowie 

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

6. Stowarzyszenie KANON 

 
1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z miejscami opieki 

specjalistycznej 
2. Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia 
3. Organizacja zabawy mikołajkowo – świątecznej dla dzieci z rodzin biednych  

i patologicznych 

39.920 
30.690 

 
 5.230 

    4.000 2) 

7. Stowarzyszenie SIEMACHA Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 453.600 

8. 

Fundacja „Kromka Chleba”  
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym 
2. Świąteczne tradycje – Seniorzy w eterze. Świąteczny wolontariat - spotkanie wigilijne 

dla osób wykluczonych społecznie z powodu uzależnienia od alkoholu 

35.000 
25.000 

     10.000 2) 
 

9. 
Tarnowskie Towarzystwo 
Profilaktyki Społecznej 

 
1. Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta 

Tarnowa 
2. Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień 

681.900 
606.920 

     
74.980 

10. Bank Żywności w Krakowie 
Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla organizacji pozarządowych 
działających na rzecz mieszkańców Tarnowa 8.000 

11. 

Zgromadzenie Sióstr 
Najświętszej Rodziny  
z Nazaretu Prowincja 

Krakowska 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 60 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie (typ B) o zasięgu ponadgminnym 

738.600 3) 

12. 

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego 

a Paulo Prowincja 
Krakowska 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 80 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 

1.340.231 3) 

13. 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, Stowarzyszenie 

Charytatywne Zarząd 
Rejonowy Tarnów 

Dystrybucja produktów i gotowych artykułów spożywczych wśród mieszkańców Tarnowa, 
wymagających tej formy pomocy. 8.000 2) 
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14. 
Tarnowskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Dzieci  

i Młodzieży „Pałac” 

III Tarnowska Gala Wolontariatu – promocja działań wolontariuszy miasta Tarnowa 9.000 2) 

 
 
 

Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   

15. 

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym 

Koło w Tarnowie 

 
1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 17 osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
2. Prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w lokalu Gminy 

Miasta Tarnowa mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych 
3. Prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
4. Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem 

dziecięcym i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi  

295.701 
    195.201 3) 

 
39.000 

 
50.000 

 
11.500 

16. 
Stowarzyszenie 

KLUB AMAZONKA 
Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii 10.500 

17. 

 
 

Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem 
Oddział w Tarnowie 

 
1. Rehabilitacja (domowa) osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu 

ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów oraz 
inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu lub stwardnienie rozsiane) 

2. Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję 
u osób (chodzących) ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową  spowodowaną 
przewlekłą chorobą 

21.000 
12.000 

 
 

9.000 

18. 
Tarnowskie Zrzeszenie 

Sportowe Niepełnosprawnych 
START 

Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję  
u osób (chodzących) ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową  spowodowaną 
przewlekłą chorobą. 

5.000 

19. 
Stowarzyszenie ICH LEPSZE 

JUTRO 
Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami sensorycznymi 7.500 

20. Stowarzyszenie „KROPLA” 
Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwanie 
honorowych dawców szpiku 

23.500 

21. 

Polskie Towarzystwo 
Zwalczania Chorób 

Alergicznych 
Oddział w Krakowie 

 
Prowadzenie działań edukacyjnych dla osób chorych na astmę i choroby alergiczne 
 

4.000 

22. 
Stowarzyszenie 

 „TO, CO WSPÓLNE” 
 
Diagnoza i terapia uczniów niepełnosprawnych przygotowaniem do aktywnego życia 

 
6.500 
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społecznego   
 

23. 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Integracji Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych „Bądźmy 
Razem” 

 
Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi 

 
10.500 

 

24. 
Tarnowskie Hospicjum 

Domowe im. Bł. Fryderyka 
Ozanama THD 

Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych (prowadzenie wypożyczalni 
sprzętu medycznego) 

 
   0 4) 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

25. 
Stowarzyszenie „Senior Na 

czasie” 
Prowadzenie klubu seniora 

 
30.000 

26. 

Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy MWSE  
w Tarnowie 

 
Czas wolny z Pegazem w tle 

 
17.000 

27. 
Stowarzyszenie „Miasta  

w Internecie”  
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 55+ 39.938 

28. 
Polski Związek Niewidomych 

Okręg Krakowski 
Koło Powiatowe w Tarnowie 

Niewidomi w przestrzeni kulturalnej Miasta Tarnowa 3.500 

29. 
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Ziemi Tarnowskiej 

Senior na wirtualnym szlaku – cykl prelekcji multimedialnych o Tarnowie 3.000 

 

 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie  

30. 
Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół Szkoły Sportowej 

w Tarnowie 

 „COOL POEZJA” - Tarnów 2014 – XIX Ogólnopolski i XVI Mi ędzynarodowy Konkurs 
im. Wł. Broniewskiego 10.000 

31. Fundacja im. Jana Szczepanika Czas zatrzymany w słowie 9.960 

32. 
Tarnowska Fundacja  

Dobrosąsiedzkiej Współpracy 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków 
zamieszkałych za granicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii  
i wychowania patriotycznego. „A źródło wciąż bije” – autentyczne korzenie polskości 

 
11.000 
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33. 
Towarzystwo Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich O/Tarnów 

 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków 
zamieszkałych za granicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii  
i wychowania patriotycznego. „Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego 
z Ukrainy” 

26.000 
 

34. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Podola 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków 
zamieszkałych za granicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii  
i wychowania patriotycznego. „Miasto Tarnów przyjazne dzieci i młodzieży” 

 
23.000 

35. 
Stowarzyszenie „Nowe 

Przestrzenie” 
Tarnowska Liga Debatancka 20.500 

36. Stowarzyszenie KANON 
Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych 
w szczególności artystycznych 23.000 

37. 
Katolickie Centrum Edukacji 
Młodzieży „KANA” 

Centrum Systemowego Rozwoju KANA 80.000 

38. 

Związek Harcerstwa 
Polskiego, Chorągiew 

Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Hufiec Tarnów 

im. Gen. Józefa Bema 

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 2) 

 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji, promocja marki Miasta   

39. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Intelektualnego, 

Społecznego i Emocjonalnego 
Dzieci „Podaruj Dzieciom 

Promyk Słońca” 

 
Tarnowskie Marki Talentu 4.500 

40. 
Stowarzyszenie Kulturalno-
Społeczne Romów „Centrum 
Kultury Romów w Polsce” 

„Wielokulturowy Tarnów” 10.500 

41. 
Dziewczęcy Chór Katedralny 

„Puellae Orantes” 
Program edukacyjno – kulturalny skierowany do mieszkańców Tarnowa 15.000 

42. 
Chłopięcy Chór Katedralny 

„Pueri Cantores Tarnovienses” 
Promocja kultury polskiej podczas koncertów w Tarnowie Chłopięcego Chóru 
Katedralnego „Pueri Cantores Tarnovienses” 11.000 

43. 
Tarnowska Orkiestra 

Kameralna 
Cykl Koncertów Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej w 2014 r. 70.000 
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44. 
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Ziemi Tarnowskiej 

 
1. „Z PTTK po Polskim Biegunie Ciepła” – cykl prelekcji i wycieczek po Tarnowie 
2. Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie na przestrzeni 90 lat działalności – 

obchody rocznicowe 

8.000 
5.000 
3.000 

 
 

45. 
Tarnowska Organizacja 

Turystyczna” 
III Wielkie Tarnowskie Dionizje 11.000 

46. 

Stowarzyszenie „Bądźmy 
Razem” na Rzecz Integracji 

Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych 

 
1. XIX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Śpiewaj z nami” 
2. „Pod skrzydłami aniołów” arteterapeutyczne spotkania twórców niepełnosprawnych 

w ramach Galerii Aniołowo 

13.000 
5.000 

 
8.000 

47. 
Stowarzyszenie Taneczne 

„Klasa Tarnów” 
XXV – Turniej Tańca Towarzyskiego „Klasa Leliwa 2014” GRAND PRIX POLSKI 3.000 

48. 
Towarzystwo Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich O/Tarnów 

Dni Lwowa w Tarnowie 2014 r. 3.500 

49. 
Stowarzyszenie Dzieci 

Tarnowa 
„Obchody 100–lecia wybuchu I wojny światowej Pracownia Afterscuul Talent Instalacja 
upamiętniająca ofiary i wojny światowej” 5.000 

50. 
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Teatralnych 

 
1. Wieczory Teatralne 
2. Teatralny Lipiec 

 

16.000 
8.000 
8.000 

51. 
Tarnowskie Stowarzyszenie 

Jazzu Tradycyjnego 
„LELIWA” 

 
1. VII Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego „JAZZOWY RYNEK – TARNÓW 2014” 
2. „CZWARTEK JAZZOWY”- całoroczny cykl spotkań z jazzem tradycyjnym  

w BombayMusic Tarnów 

27.000 
18.000 
9.000 

52. Stowarzyszenie KANON Familijny Tryptyk Filmowy 2.000 

53. 
Diecezja Tarnowska Kuria 
Diecezjalna w Tarnowie 

IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „SACRA ECCLESIAE CANTIO – Tarnów 
2014 5.000 

54. 
Tarnowskie Stowarzyszenie 
Artystyczne „ArtContest” 

 
1. Big Contest Band 
2. 7th Jazz Contest – Tarnów 2014 

41.000 
6.000 
35.000 

55. 
Tarnowskie Towarzystwo 

Kulturalne 

 
1. Wydanie publikacji naukowej (druk i multimedia) „Ratusz w Tarnowie” 
2. Rocznik Tarnowski 2014 – druk wydawnictwa 

15.000 
10.000 

    5.000 2) 
56. Komitet Opieki nad Zabytkami  14.000 
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Kultury Żydowskiej  
w Tarnowie 

1. TORNE SZTOT – Baza Danych Żydów Tarnowskich 
2. Koncert Muzyki Żydowskiej pod Bimą 
3. Miasto bez Żydów 

4.000 
7.000 
3.000 

 

57. 
Robotnicze Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 
Plener Malarsko-Artystyczny 2.000 

58. 
Małopolski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 

Organizacja VI tarnowskiej edycji ogólnopolskiej akcji MOTOSERCE-KREW DAREM 
ŻYCIA 5.500 

59. 
Tarnowska Konfederacja 
Motocyklistów „Wataha” 

VIII Mi ędzynarodowy Zlot Motocykli 100. rocznica wybuchu I Wojny Światowej 
 

10.000 
 

60. 
Związek Polskich Artystów 
Plastyków Okręg Tarnowski 

Salon jesienny 2014 3.000 

61. 
Stowarzyszenie Zamek 

Tarnowski 
Zamkomania 2014 – VI Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry  5.000 2) 

62. 
Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół – Świat 
Pracy” 

Uczczenie 3-go maja w Tarnowie poprzez realizację przedsięwzięć patriotycznych – XV 
Przeglądu Pieśni Patriotycznej – konkursu epistolograficznego 2.500 2) 

63. 
Fundacja Kultury i Sztuki  

"I Kropka" 
"Krowa w kropki, czyli - No to co że kończy się lato!" lnterdyscyplinarny projekt 
artystyczno kulturalny dla dzieci i młodzieży. 10.000 2) 

 
Łącznie: 4.846.547 zł  
 
Wyjaśnienia do tabeli: 
 

1)    rozliczono realizację zadania na kwotę 76.500 zł (w tym z dotacji budżetu państwa: 50.000 zł) 
 

2)   dotacje udzielane w trybie pozakonkursowym, w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uproszczony tryb zlecania 
realizacji zadań publicznych, tj. przyznanie 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, 

 

3)   dotacja udzielona z budżetu państwa, 
 

4)     Urząd Miasta Tarnowa zawarł umowę wsparcia z Tarnowskim Hospicjum Domowym im. Fryderyka Ozanama, przedmiotem umowy jest prowadzenie            
      wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zadanie w 2014 r. realizowane było bez dotacji, wkład Miasta stanowi sprzęt medyczny  
      i rehabilitacyjny zakupiony w 2010 i 2011 roku o łącznej wartości 141 tys. zł. 
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Wykaz dotacji udzielonych organizacjom kultury fizycznej w 2014 r. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 Podmiot Zadanie  Kwota w zł 

1. 

 
 
 
 
Tarnowskie Zrzeszenie 
Sportowe Niepełnosprawnych 
Start 
 
Suma: 56.400 
 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 
Tarnowa, poprzez organizację zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz 

przygotowanie i udział w zawodach osób niepełnosprawnych 
9.400 

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów 4.000 
Rozwój sportowych talentów - pływanie i lekka atletyka 8.000 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 
Tarnowa, poprzez organizację zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz 

przygotowanie i udział w zawodach osób niepełnosprawnych - Szkolenie sportowe  
w sekcjach pływackiej, lekkoatletycznej i podnoszenia ciężarów 

30.000 

„Niepełnosprawny – sprawny w wodzie” - bezpłatne zajęcia pływania dla 
niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających 

na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach 
5.000 

2. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Tarnowskie Gwiazdy 
Suma: 1.600 
 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 
Tarnowa, poprzez organizację zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz 

przygotowanie i udział w zawodach osób niepełnosprawnych 
1.600 

3. 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Świt" 
Suma: 3.600 
 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych - poprzez działalność UKS "Świt"  
w sekcji: Gry i zabawy 

3.600 

4. 

 
 
TSKFSiTNiS "Pogórze" 
Suma: 15.400 
 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 
Tarnowa, poprzez organizację zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz 

przygotowanie i udział w zawodach osób niepełnosprawnych 
5.400 

Trzydniowy III Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa; X 
Tarnowski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w Kręglach Klasycznych Brzesko 

2014 
5.000 

Kręgle klasyczne, bowling – zajęcia i udział w zawodach 5.000 

5. 

Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy "Iskierka Krzyż" 
Suma: 53.500 
 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - p. siatkowa 

 

7.800 
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„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - Wsparcie dla drużyny siatkarzy występującej w III lidze małopolskiej 

19.000 

Sportowe talenty - Prowadzenie szkolenia z piłki siatkowej chłopców na etapie 
wstępnego szkolenia sportowego 

24.000 

"Sportowe talenty" - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 
sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie GMT 
2.700 

6. 

Miejski Klub Sportowy 
"Tarnovia" 
Suma: 101.426 
 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - p. nożna mężczyzn 

3.500 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - p. nożna kobiet 

5.000 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym  - wspinaczka sportowa 

14.000 

Tarnów Speed Cup 2014 - puchar we wspinaczce na czas 4 edycje; - Puchar osób  
z niepełnosprawnością we wspinaczce na czas - 3 edycje; - Krótki Flips Cup w 

konkurencji wspinaczki - bouldering - 3 edycje; - Puchar Tarnowa w konkurencji 
bouldering ; - Puchar Polski Juniorów w konkurencji wspinaczki na czas;  - Puchar 

Polski Juniorów w konkurencji  wspinaczki - bouldering; - Puchar Polski Seniorów we 
wspinaczce na czas 

4.500 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z tarnowskich 
szkół, w ramach miejskiego Programu "Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 

2014" tenis stołowy, piłka nożna, wspinaczka sportowa 
10.126 

Sportowe talenty – kontynuacja poszukiwań dzieci i  młodzieży uzdolnionej sportowo w 
następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, wspinaczka 

sportowa 
57.000 

"Sportowe talenty" - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 
sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie GMT piłka nożna 
 

7.300 
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7. 
Klub Sportowy "Metal" 
Suma: 13.000 
 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - p. nożna 

8.000 

Sportowe talenty - Przeprowadzenie selekcji najzdolniejszych dzieci i młodzieży w celu 
udziału w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez TOZPN 

5.000 

8. 

 
 
Klub Sportowy "Błękitni" 
Suma: 49.069 
 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - p. nożna 

7.500 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z tarnowskich 
szkół, w ramach miejskiego Programu "Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 

2014 piłka nożna 
5.549 

Sportowe talenty - Nabór i szkolenie dzieci i młodzieży w judo i piłce nożnej. Udział w 
treningach i zawodach sportowych towarzyskich i mistrzowskich 

33.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 
sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie GMT - judo 
3.020 

9. 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
Tarnów  
Suma: 107.000 
 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - p. ręczna 

20.000 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym Dofinansowanie Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Tarnowie w celu 

zrealizowania zadań sportowych pierwszoligowej drużyny piłki ręcznej mężczyzn 

67.000 

Sportowe talenty Dofinansowanie Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Tarnów w celu 
zrealizowania zadań sportowych zespołu juniorów starszych piłki ręcznej występującego 

w małopolskiej lidze juniorów 
20.000 

10. 

Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy "Sokół 
Gumniska" 
Suma: 19.100 
 
 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - p. siatkowa 

7.100 

Sportowe talenty - Piłka siatkowa chłopców – Proces szkoleniowo-wychowawczy w 
grupach młodzieżowych: 

- od wstępnego szkolenia do juniorów, 
12.000 
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- przygotowanie oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży – ligi 
wojewódzkie, zawody kontrolne, turnieje 

11. 
Klub Uczelniany AZS PWSZ 
Suma: 62.960 
 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - wspinaczka sportowa 

10.400 

„Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym Lekka atletyka - udział w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej 

25.000 

Rozwój sportowych talentów - lekka atletyka 24.000 
"Sportowe talenty" - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 
działających na terenie GMT 

3.560 

12. 

UKS Tarnowska Akademia 
Piłkarska 
Suma: 5.000 
 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - p. nożna 

5.000 

 
Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy "1811" 
Suma: 70.780 
 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - Koszykówka 

6.700 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - III liga koszykówki 

9.000 

Sportowe talenty - Koszykówka – kategorie: chłopcy, kadet, junior, junior starszy 50.000 
Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 
działających na terenie GMT 

5.080 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MKS Pałac Młodzieży 

VI Ogólnopolski Memoriał Zbigniewa Barnasia w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Oldbojek  
15-16.03.2014 

3.000 

XI Ogólnopolski Memoriał Wiesława Kozioła w Piłce Ręcznej Chłopców i Oldbojów 3.000 
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z tarnowskich 
szkół, w ramach miejskiego Programu "Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 

2014 Wakacyjna Olimpiada Sportowa 
 

13.180 
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13.  
Suma: 119.360 
 

Rozwój sportowych talentów – szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w 
sekcjach sportowych MKS Pałac Młodzieży Tarnów – piłka ręczna dziewcząt 

i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców, judo dziewcząt i chłopców, szermierka 
dziewcząt i chłopców, wspinaczka dziewcząt i chłopców 

 

83.000 

"Sportowe talenty" - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 
sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie GMT - pika ręczna, koszykówka, szermierka 
17.180 

14. 
PTG Sokół Świat Pracy 
Suma: 5.500 
 

Sokole Zawody Pływackie; Sokole Zawody Biegowe 3.500 

Sportowe talenty – lekkoatletyczne warsztaty oraz treningi z biegania i nordic walking 2.000 

15. 

Stowarzyszenie Sportowe Sokół 
Tarnów 
Suma: 57.000 
 

XX Puchar Tarnowa MTB 34.000 

XXIII Tarnowski Bieg Leliwitów 23.000 

16. 

Katolickie Centrum Edukacji 
Młodzieży KANA 
Suma: 8.000 
 

"Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 2014" - zajęcia sportowo -rekreacyjne 8.000 

17. 

Tarnowski Klub Strzelecki Ligi  
Obrony Kraju  
Suma: 15.445 
 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z tarnowskich 
szkół, w ramach miejskiego Programu "Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 

2014 strzelectwo sportowe 
6.445 

Rozwój sportowych talentów - strzelectwo 9.000 

18. 

Tarnowskie Towarzystwo 
Sportowo -Kulturalne "K -
Team" 
Suma: 21.700 
 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z tarnowskich 
szkół, w ramach miejskiego Programu "Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 

2014 zajęcia kartingowe 
6.700 

Sportowe talenty - Tarnowskie Kartingowe Talenty – Następcy Mistrzów – prowadzenie 
naboru oraz selekcji dzieci i młodzieży do sekcji kartingowej w ramach ogólnopolskiej 

społecznej akcji Przez zabawę do bezpieczeństwa 
15.000 

19. 

Klub Sportowy "ZKS Unia" 
Tarnów 
Suma: 267.800 
 

Wsparcie dla drużyny piłkarskiej występującej na boiskach III ligi małopolsko-
świętokrzyskiej 

150.000 

Rozwój sportowych talentów - piłka nożna 105.000 
Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 
działających na terenie GMT 

12.800 

20. 
 
 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

26.000 



 

13 

 

 
Uczniowski Klub Sportowy 
Jedynka 
 
Suma: 66.600 
 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym- II liga piłki siatkowej kobiet 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym – III liga piłki siatkowej kobiet 

10.000 

piłka siatkowa kobiet – sekcja naborowa, kadetki/młodziczki, juniorki 22.000 
Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 
działających na terenie GMT 

5.600 

" 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 

21. 

 
 
 
 
MLUKS przy Gimnazjum  
Nr 8 
 
Suma: 39.260 
 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym - Zabezpieczenie odpowiednich warunków treningowych, sprzętowych oraz 
udziału w zgrupowaniach sportowych i zawodach dla zawodników sekcji lekkiej atletyki 
Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego powołanych do kadry 

narodowej, wojewódzkiej oraz najlepszych zawodników klubowych 

14.000 

Prowadzenie w szerokim zakresie naboru uzdolnionej młodzieży do grup treningowych 
poprzez organizację cyklicznych imprez masowych 

18.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 
sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie GMT 
7.260 

22. 

Unia Tarnów Żużlowa Sportowa 
Spółka Akcyjna 
 
Suma: 180.000 
 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym -Udział drużyny Unii Tarnów w rozgrywkach Speedway Ekstraligi i 

Polskiego Związku Motorowego, UEM i FIM. Prowadzenie działalności w zakresie 
propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji m.in. w ramach szkolenia młodzieży w 

szkółce żużlowej 

180.000 

23. 

Polskie Towarzystwo Boksu 
 
Suma: 17.000 
 
 

Sportowe talenty Prowadzenie treningów bokserskich dla dziewcząt i chłopców w celu 
wyszkolenia zawodników do osiągania najwyższych celów sportowych. 

17.000 
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24. 

Tarnowskie Towarzystwo 
Sportowe Futar 
 
Suma: 10.000 

Rozwój sportowych talentów- zachęcenie do uprawiania futsalu i piłki nożnej dzieci i 
młodzieży poprzez zorganizowanie rozgrywek i turniejów piłka nożna, futsal 

10.000 

25. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Westovia 
 
Suma: 5.000 
 

Sportowe talenty - Piłkarskie talenty w Tarnowie 5.000 

26. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Hesed 
 
Suma: 4.000 
 

Sportowe talenty - Futsal - Kategoria wiekowa U-14 i U-16 4.000 

27. 

Klub Sportowy Iskra 
 
Suma: 19.000 
 

Prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji piłki nożnej – 5 drużyn 
młodzieżowych: żaków, orlików, młodzików, trampkarzy, juniorów, sekcji judo – 1 

drużyna 
19.000 

 

Tarnowski Klub Sportowy 
Kyokushin Karate 
 
Suma: 4.000 
 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate 4.000 

28. 

Tarnowska Szkółka Bokserska 
 
Suma: 17.000 
 

Rozwój sportowych talentów - boks 17.000 

29. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Sokół – Mościce 
 
Suma: 4.000 
 

Prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji pływackiej  oraz sekcji 
dwuboju i trójboju nowoczesnego oraz szkolenie zawodników i ich udział w zawodach - 

pływanie, dwubój i trójbój 
4.000 

30. 

Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy Przystań 
 
Suma: 4.000 
 

Rozwój sportowych talentów – poszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, 
prowadzenie naboru i selekcji kandydatów oraz wspieranie rozwoju sportowych talentów 

poprzez udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez kluby i związki 
sportowe w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna halowa i speedrower. 

 

4.000 
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31. 

Ludowy Klub Jeździecki 
Klikowa 
 
Suma: 3.000 
 

Rozwój sportowych talentów - sport jeździecki 3.000 

32. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Kung - Fu Vo Thaut Than 
Quyen    
 
Suma: 2.000 
 

Sportowe talenty - Wushu – sztuki walki 2.000 

33. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Jaskółki 
 
Suma: 24.000 
 

Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie mini-żużlowym oraz przygotowanie ich do 
rozpoczęcia szkolenia w jeździe na żużlu 

24.000 

34. 

UKS Kępa Sport 
 
Suma: 2.500 
 

"Sportowe talenty" - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 
sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie GMT - tenis ziemny 
2.500 

 
Łącznie: 1.455.000 zł 
 


