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Załącznik do uchwały Nr XVIII/172/2015 

 Rady Miejskiej w Tarnowie  

 z dnia 26 listopada 2015 r. 

 
Wieloletni program 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 2016 - 2020 
 

 

Rozdział I 

Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 

§ 1. 

1. „Wieloletni program 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 2016 - 2020”, zwany dalej Programem, określa długoterminowe 

cele, zasady i warunki współdziałania Gminy Miasta Tarnowa, zwanej dalej Miastem lub 

Gminą, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1
, zwanej dalej 

ustawą. 

2. Głównym celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

i budowanie partnerskich relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zapewniających lepsze 

zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców 

Miasta.  

3. Cel główny realizowany będzie poprzez stymulowanie działań w sferze zadań 

publicznych oraz podnoszenie ich skuteczności i efektywności. 

 

§ 2. 

Cele szczegółowe Programu wynikają z założonego celu głównego i są to:  

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału mieszkańców  

w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

2) poprawa jakości życia mieszkańców Miasta poprzez pełniejsze zaspokajanie ich 

potrzeb, 

3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności 

wspieranie wolontariatu, 

4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

5) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć, 

wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, 

                                                 
1
 Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm. 
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6) prowadzenie systemowych, nowatorskich i efektywnych działań dla Miasta i jego 

mieszkańców. 

Rozdział II 

Zasady współpracy 

 

 § 3. 
Gmina przy współpracy z organizacjami pozarządowymi kieruje się następującymi zasadami: 

1) zasadą partnerstwa - co oznacza, że organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, 

na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym 

z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów 

społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu 

zadań publicznych, 

2) zasadą pomocniczości (subsydiarności), zgodnie z którą, Gmina przekazuje 

organizacjom pozarządowym kompetencje i środki do działania wszędzie tam, gdzie 

to jest możliwe, zaś organizacje te aktywnie uczestniczą w określeniu zakresu 

współpracy i rzetelnej realizacji zadań,  

3) zasadą efektywności, w myśl której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami 

pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, 

4) zasadą jawności podejmowanych działań, zgodnie z którą organy samorządu Gminy 

udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje 

o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest 

współpraca z tymi organizacjami,  

5) zasadą legalności, w myśl której wszelkie działania organów samorządu Gminy oraz 

organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów 

prawa, 

6) zasadą uczciwej konkurencji – co oznacza, że Gmina zlecać będzie wykonanie zadań 

publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

i art. 13 ustawy, 

7) zasadą suwerenności stron, która oznacza, że Gmina i organizacje pozarządowe 

realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami. 

 

Rozdział III 

Przedmiot współpracy  

 

§ 4. 

1. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest: 

1) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 

2) realizacja zadań gminy w sferze pożytku publicznego, 

3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych. 

2. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, 

wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. 

 

Rozdział IV 

Formy współpracy 

 

§ 5. 

1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w formie finansowej  

i pozafinansowej. 

2. Współpraca finansowa obejmuje w szczególności: 
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1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Gminy 

na zasadach określonych w ustawie, 

2) doraźne wspieranie lokalnych akcji mających istotne znaczenie społeczne. 

3. Współpraca pozafinansowa Miasta z organizacjami pozarządowymi polega na: 

1) wymianie informacji będących podstawą prawidłowego diagnozowania problemów  

mieszkańców Tarnowa, na podstawie których opracowywane będą zadania, projekty  

i programy celowe,  

2) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu 

działań służących zaspokajaniu tych potrzeb, 

3) publikowaniu ważnych informacji o działaniach podejmowanych przez tarnowski 

samorząd jak i przez organizacje pozarządowe na stronie internetowej Miasta,  

4) opiniowaniu i konsultowaniu opracowań, analiz, programów w dziedzinach 

stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań, 

5) konsultowaniu projektów aktów normatywnych 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
2
,     

6) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym, 

7) zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów, 

8) zawieraniu umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, 

9) zawieraniu umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
3
, 

10) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

11) pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej oraz 

możliwość udzielenia ulg w podatku od nieruchomości na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach, 

12) udostępnianiu lokali pozostających w dyspozycji samorządu na spotkania i imprezy 

organizowane przez organizacje pozarządowe, 

13) umożliwianiu organizacjom pozarządowym realizacji przedsięwzięć na terenie 

miejskich obiektów sportowych (stadionu, boisk szkolnych, hali sportowej), 

14)  inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń i doradztwa dla organizacji 

pozarządowych, 

15) przesyłaniu organizacjom pozarządowym (w miarę posiadanej wiedzy) informacji  

nt. możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł,  

16) promowaniu przez Miasto działalności organizacji pozarządowych i pomocy  

w tworzeniu ich pozytywnego wizerunku, 

17) organizowaniu spotkań roboczych (w zależności od potrzeb) z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych,  

18) wspólnym organizowaniu kampanii, imprez, seminariów, forów i konferencji, 

19) prowadzeniu i aktualizacji serwisu dotyczącego organizacji pozarządowych na stronie 

internetowej Miasta www.tarnow.pl,  

                                                 
2
 Dz. Urz. Woj. Małop. 2010, Nr 403, poz. 2875 

3
 Dz.U. 2014, poz. 1649 z późn. zm. 

http://www.tarnow.pl/
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20) zbieraniu informacji o organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie 

Tarnowa przy pomocy prowadzonych badań ankietowych,  

21) prowadzeniu elektronicznej bazy danych nt. organizacji pozarządowych działających  

w Tarnowie oraz jej aktualizowaniu na podstawie złożonych ankiet. 

4. Miasto może objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez 

organizacje pozarządowe. 

5. Organizacja pozarządowa może otrzymać rekomendacje w zakresie poziomu i sposobu 

realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę. 
 

Rozdział V 

Zasady oraz tryb powstawania, funkcjonowania partnerstw  

z organizacjami pozarządowymi 

 

§ 6. 

1. Miasto jako partner publiczny może utworzyć partnerstwo w celu realizacji określonego 

zadania publicznego wspólnie z organizacjami pozarządowymi.  

2. Celem partnerstwa jest realizacja projektów w szczególności finansowanych ze środków 

europejskich.   

§ 7. 

Powstanie partnerstwa może nastąpić wówczas, gdy planowane zadania będą realizacją celów 

strategicznych Miasta, w szczególności służących zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu. 

 

 

§ 8. 

1. Inicjatorem partnerstwa może być organizacja pozarządowa lub Miasto. 

2. W przypadku gdy z inicjatywą występuje Miasto, ogłasza ono nabór na partnerów 

na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz 

na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa, zwanego dalej Urzędem, w celu 

umożliwienia potencjalnym partnerom zapoznania się z inicjatywą i zgłoszenia zamiaru 

wspólnego działania. 

 

§ 9. 

1. Organizacje pozarządowe zgłaszają zamiar uczestnictwa w realizacji zadania publicznego 

w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać informację o zasobach i doświadczeniu organizacji 

pozarządowej w zakresie wykonywania zadania, które ma zostać zrealizowane  

w partnerstwie. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru. 

Wzór zgłoszenia określi Prezydent Miasta Tarnowa, zwany dalej Prezydentem, w drodze 

zarządzenia. 

 

§ 10. 

1. Oceny zgłoszeń dokonują zespoły oceniające powołane w formie zarządzenia Prezydenta 

na wniosek właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Miasta, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań. 

2. Przy dokonywaniu wyboru partnerów uwzględnia się poniższe kryteria:  

1) zgodność złożonej oferty z celami Programu oraz założeniami priorytetowego zadania 

publicznego, na podstawie przedstawionego opisu zakresu i metod realizacji zadania, 

kalkulacji jego kosztów, przewidywanych rezultatów oraz roli organizacji 

pozarządowej w partnerstwie,  
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2) możliwość realizacji zadania lub jego części przez organizację pozarządową dążącą 

do zawarcia partnerstwa takie jak m.in.: baza lokalowa, zasoby rzeczowe, kadrowe  

i finansowe, doświadczenie i kwalifikacje kadry, 

3) dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z organami administracji 

publicznej, w szczególności z Miastem, 

4) doświadczenie organizacji pozarządowej w realizacji podobnych zadań. 

 

§ 11. 

1. Prezydent po dokonaniu przez zespół oceniający wyboru ofert zaprasza do negocjacji 

wybrane organizacje pozarządowe, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w realizacji 

zadania publicznego. 

2. W trakcie negocjacji ustalony zostaje zakres udziału poszczególnych partnerów 

w realizowanym zadaniu. Po zakończeniu negocjacji Prezydent składa wybranym 

organizacjom pozarządowym propozycję utworzenia partnerstwa, podpisując list 

intencyjny.  

 

§ 12. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania zawiera się umowę partnerską. Projekt umowy 

partnerskiej stanowi załącznik do ogłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Programu. 

 

§ 13. 

1. Miasto może przystąpić do partnerstwa zainicjowanego przez organizacje pozarządowe. 

2. Decyzję o przystąpieniu do takiego partnerstwa podejmuje Prezydent po rozpatrzeniu 

zasadności udziału Miasta w partnerstwie. 

 

§ 14. 

Każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność prawną za realizację części zadania wynikającą 

z umowy partnerskiej. 

 

Rozdział VI 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 15. 

Kierunki współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020 wyznaczają 

następujące programy strategiczne: 

1) Strategia Rozwoju Miasta – Tarnów 2020 wraz z powiązanymi z nią dokumentami, 

2) Program Operacyjny Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Tarnowa na lata 2015 – 

2020, 

3) Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015 – 2020, 

4) Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 

2016 – 2020, 

5) Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 

2011 – 2020, 

6) Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa - corocznie przyjmowany uchwałą 

Rady Miejskiej w Tarnowie, 

7) uchwała Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa, 
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8) Strategia Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020. 

 

§ 16. 

1. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi należą: 

1) zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, mające na celu: 

a) zapobieganie negatywnym zjawiskom powodującym powstawanie zjawiska 

wykluczenia społecznego, 

b) zapewnienie niezbędnego wsparcia w reintegracji społecznej osób, rodzin i grup 

społecznych podlegających wykluczeniu społecznemu, 

c) ograniczanie zjawiska ubóstwa, 

d) kształtowanie właściwych, społecznie akceptowanych  postaw oraz zachowań dzieci  

i młodzieży, 

e) poprawę warunków życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, jako 

podstawę ich społecznej integracji, 

2) zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, mające na celu: 

a) wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu swojej funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej, 

b) propozycję organizacji aktywnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży, 

3) zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa, mające na celu: 

a) zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym pomocy 

prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, 

b) zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie 

przedsądowym, 

c) zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, 

4) zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
4
, mające 

na celu: 

a) wzmocnienie potencjału zdrowotnego mieszkańców Tarnowa, 

b) zwiększenie świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa poprzez rozwijanie                                   

prawidłowych zachowań zdrowotnych, 

c) propagowanie wczesnej profilaktyki w chorobach cywilizacyjnych, 

5) zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu: 

a) zwiększenie sprawności ruchowej i samodzielności dorosłych osób 

niepełnosprawnych poprzez rehabilitacje i aktywizację, 

b) poprawę sprawności ruchowej dzieci i młodzieży oraz wzrost umiejętności w zakresie 

pełnienia ról społecznych poprzez udział w indywidualnych i grupowych programach 

terapeutycznych, 

c) umożliwienie osobom obłożnie i terminalnie chorym zaspokajanie podstawowych 

potrzeb życiowych poprzez udostępnienie odpowiedniego sprzętu medycznego  

i rehabilitacyjnego, 

6) zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, mające 

na celu: 

                                                 
4
  Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm. 
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a) współpracę z organizacjami pozarządowymi w realizacji uniwersalnych programów 

profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do uczniów tarnowskich szkół  

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologicznym zachowaniom (alkoholizm, 

narkomania, nikotynizm, przemoc, agresja), 

b) przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,  

c) pomoc mieszkańcom Tarnowa w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 

7) zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, mające na celu: 

a) poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 

aktywność społeczną, 

b) integrację międzypokoleniową i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

c) zwiększenie dostępu do zajęć edukacyjnych osób starszych, 

d) zagospodarowanie potencjału społeczno-zawodowego osób w wieku emerytalnym, 

8) zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, mające na celu: 

a) propagowanie idei wolontariatu, 

b) pozyskanie wolontariuszy do udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania 

problemów społecznych,  

c) rozwój wolontariatu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

9) zadania w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów, mające na celu: 

a) podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży 

w zakresie praw i ochrony konsumentów oraz podstawowych przepisów prawnych  

z tego zakresu, 

b) wprowadzenie edukacji konsumenckiej do przedszkoli i szkół, 

c) zmniejszenie liczby konsumentów zagrożonych niewłaściwym wyborem, 

d) wypracowanie asertywnych postaw wśród młodego pokolenia w kontekście 

wszelkiego rodzaju skierowanych do nich zachęt i reklam, 

10) zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, mające 

na celu: 

a) zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży, 

b) wzmocnienie działań wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży – 

kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych  

i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, 

c) poszerzenie oferty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

11) zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży, mające na celu organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 

polskiej lub Polaków zamieszkałych za granicą z elementami edukacji, turystyki, ekologii 

i wychowania patriotycznego, 

12) zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mające na celu: 

a) kształtowanie postaw prosportowych i ich rozwój wśród dzieci i młodzieży, 

b) upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, 

c) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży, 

d) budowanie oferty sportowo-rekreacyjnej i popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu 

życia wśród mieszkańców Tarnowa, 

e) promocję miasta w kraju i zagranicą, 

f) aktywizację i integrację mieszkańców Tarnowa poprzez sport, 

13) zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, mające na celu: 

a) upowszechnianie uprawiania turystyki w celu lepszego i pełniejszego  wykorzystania 

walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Tarnowa i jego okolic, 

b) zdobywanie wiedzy krajoznawczej o regionie, 
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c) zwiększenie świadomości mieszkańców miasta dotyczącej korzyści z czynnego 

uprawiania sportu rowerowego, 

d) promocję turystyczną Tarnowa, 

14) zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, mające na celu: 

a) wzbogacenie życia kulturalnego miasta, 

b) wspieranie lokalnej twórczości i aktywności, 

c) popularyzację historii Tarnowa, świąt państwowych i tradycji narodowych,  

d) ułatwienie dostępu do dóbr kultury i sztuki oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej, 

15) zadania w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, mające 

na celu: 

a) rozwijanie wiedzy i świadomości historycznej oraz podtrzymywanie postaw 

patriotycznych wśród mieszkańców Tarnowa, 

b) integrację środowiska kombatantów,  

c) uczczenie pamięci ofiar wojny i represji, 

16) zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, mające na celu: 

a) uzyskanie akceptacji społecznej dla planowanych i realizowanych działań 

prorozwojowych Miasta, 

b) zwiększenie zaangażowania podmiotów w kształtowanie polityki rozwoju miasta  

i regionu,  

c) zdynamizowanie rozwoju Tarnowa i stworzenie szerokich możliwości partnerskiej 

współpracy i wysokiej aktywności obywatelskiej, 

d) promowanie idei ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

e) realizację polityki promocyjnej Miasta poprzez promocję i prowadzenie działań 

kreujących i eksponujących markę Miasta - „Tarnów Polski Biegun Ciepła”, 

f) rozwój gospodarczy Tarnowa, poprzez wsparcie przedsiębiorczości na każdym etapie 

życia, 

g) wzrost atrakcyjności Tarnowa jako miejsca przyjaznego inwestorom i atrakcyjnego 

dla biznesu, 

17) zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt 1-32a 

w art. 4 ust. 1 ustawy, mające na celu: 

a) aktywizację sektora pozarządowego, władz samorządowych i lokalnych środowisk  

w rozwiązywaniu trudnych sytuacji społecznych z zastosowaniem zasady partnerstwa, 

b) wspieranie partnerstwa lokalnego i aktywności obywatelskiej, 

c) podnoszenie świadomości społecznej na temat celowości podejmowanych wspólnie 

działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, 

d) doskonalenie i rozwijanie współpracy samorządu z podmiotami trzeciego sektora 

działającymi na terenie miasta, 

e) wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne 

Gminy, wzmacnianie ich potencjału,  

f) rozwijanie pozafinansowych form współpracy. 

2. W ramach Programu, w systemie zadań wieloletnich Miasto planuje zrealizować  

we współpracy z organizacjami pozarządowymi następujące zadania publiczne: 

1) zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: 
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a) „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie (typ B) o zasięgu ponadgminnym”, 

b) „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ C ) dla osób wykazujących 

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”, 

c) „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie o  zasięgu ponadgminnym”, 

d) „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”, 

e) „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych”, 

f) „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkań chronionych”, 

g) „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym”, 

2) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:  

a) „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”, 

b) „Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych”, 

3) zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: 

„Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi”. 

3. Miasto może zlecać realizację zadań publicznych wybranych przez mieszkańców 

Tarnowa w ramach Tarnowskiego Budżetu Obywatelskiego podmiotom, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z zachowaniem trybów przewidzianych w ustawie. 

 

 

Rozdział VII 

Okres realizacji Programu  

 

§ 17. 

Program obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

 

Rozdział VIII 

Sposób realizacji Programu  

 

§ 18. 

1. Realizacja Programu będzie się odbywała poprzez realizację rocznych programów, 

uchwalonych przez Radę Miejską w Tarnowie do 30 listopada każdego roku 

poprzedzającego okres obowiązywania rocznego programu.  

2. Za koordynację działań objętych Programem odpowiedzialna jest jednostka organizacyjna 

Urzędu Miasta Tarnowa, w zakres działania której wchodzi koordynowanie współpracy 

jednostek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta z organizacjami 

pozarządowymi. 

3. Bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzą w ramach swoich 

kompetencji jednostki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta realizujące 

zadania publiczne z zakresu wymienionego w § 16 ust. 1 Programu. 

4. Program realizowany będzie w szczególności poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych: 

a) w ramach otwartego konkursu ofert, 

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

2) prowadzenie serwisu dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Miasta, 

3) współorganizowanie szkoleń, spotkań roboczych, seminariów i forów,  
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4) przesyłanie organizacjom pozarządowym (w miarę posiadanej wiedzy) informacji 

dotyczących ich bieżącej działalności, w tym możliwości pozyskania środków 

finansowych z innych źródeł,  

5) promowanie działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta, 

6) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w tym 

programów współpracy na przyszłe lata. 

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym 

może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie Miejskiej 

w Tarnowie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

6. Stały monitoring realizacji Programu prowadzi jednostka organizacyjna Urzędu Miasta 

Tarnowa koordynująca współpracę Miasta z  organizacjami pozarządowymi 

 

 

Rozdział IX 

Finansowanie realizacji zadań publicznych 

 

§ 19. 

1. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się poprzez wspieranie 

lub powierzanie realizacji zadań publicznych o charakterze rocznym lub wieloletnim. 

2. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 

odbywa się w ramach budżetu Miasta, określanego w każdym roku obowiązywania 

Programu. 

3. W przypadku zadań własnych gminy o charakterze wieloletnim, warunkiem ich realizacji 

jest ich uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

4. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się w trybie:  

1) otwartych konkursów ofert, 

2) zakupu usług, na podstawie procedur określonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych,  

3) art. 19a ustawy, z pominięciem konkursu ofert.  

5. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom 

pozarządowym jest otwarty konkurs ofert.  

6. Wysokość środków planowanych na realizację programu ujęto w poniższej tabeli: 

 

 

Planowane środki finansowe 

(w zł) 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

7 841 427 7 889 915 7 942 128 7 998 234 8 058 415 
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Rozdział X 

Ocena realizacji Programu  

 

§ 20. 

1. Realizacja Programu zostanie poddana ewaluacji podsumowującej, mającej na celu ocenę 

realizacji wykonania Programu w dwóch zakresach: 

1)  jakości współpracy, 

2)  stopnia realizacji celów współpracy. 

2. Dla zapewnienia właściwej ewaluacji Programu przyjmuje się wszystkie wskaźniki 

monitoringu dla programów rocznych tworzonych w okresie obowiązywania obecnego 

programu oraz dodatkowo ustala się następujące wskaźniki monitoringu: 

1) liczba jednostek organizacyjnych Miasta podejmujących współpracę, 

2) liczba konferencji, spotkań informacyjnych zorganizowanych przez jednostki 

organizacyjne miasta dla organizacji pozarządowych, 

3) liczba umów zawartych na okres dłuższy niż jeden rok, 

4) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne o charakterze 

wieloletnim, 

5) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych, 

6) liczba informacji skierowanych do organizacji pozarządowych umieszczonych  

w serwisie dla organizacji pozarządowych na stronie www.tarnow.pl. 

3. Za koordynację monitoringu i ewaluacji odpowiada jednostka organizacyjna Urzędu 

Miasta Tarnowa  koordynująca współpracę Miasta z  organizacjami pozarządowymi. 

4. Wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu i jednostki Miasta uczestniczące we 

współpracy przekazują do jednostki organizacyjnej Urzędu koordynującej współpracę 

Miasta z organizacjami pozarządowymi sprawozdania z wykonania poszczególnych 

wskaźników i uczestniczą w monitoringu. 

 

Rozdział XI  

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 

 

§ 21. 

1. Program został przygotowany w Wydziale Spraw Obywatelskich przez Samodzielne 

Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na podstawie 

kierunków działań strategicznych Miasta, wniosków i propozycji przekazanych przez 

organizacje pozarządowe, właściwe jednostki organizacyjne Urzędu i jednostki 

organizacyjne Miasta. W Programie zostały uwzględnione również dotychczasowe 

doświadczenia Miasta z bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

doświadczenia z realizacji poprzednich rocznych programów współpracy. 

2. Konsultacje Programu zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą, o której mowa 

w § 5 ust. 3 pkt 5 Programu.  

3. Po uchwaleniu Programu przez Radę Miejską w Tarnowie, Program zostanie 

upubliczniony:      

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, 

2) na stronie internetowej Urzędu - podstronie dla organizacji pozarządowych. 
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Rozdział XII 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  

w otwartych konkursach ofert 

 

§ 22. 

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert w ramach  

konkursów ofert na realizację zadań publicznych z obszarów określonych w § 16 ust.1 

Programu. 

2. Prezydent powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową, zwaną dalej komisją oraz 

ustala jej skład osobowy i tryb pracy.  

3. Do każdego konkursu ofert powoływana jest odrębna komisja. Komisja ta jest organem 

opiniodawczo-doradczym Prezydenta. 

4. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Prezydenta oraz organizacji pozarządowych.  

W pierwszej kolejności Prezydent powołuje osoby z organizacji działających w obszarze 

działania zbieżnym z zakresem merytorycznym konkursu, z wyłączeniem osób 

reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. 

5. W pracach komisji mogą zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy. 

6. Na pierwszym posiedzeniu, członkowie komisji składają oświadczenia o bezstronności. 

7. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
5
. 

8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

9. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne. 

10. Oceny formalnej złożonych ofert, polegającej na sprawdzeniu zgodności ofert  

z wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym dokonuje jednostka organizacyjna 

Urzędu koordynująca współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi.  

11. Oferty prawidłowo sporządzone podlegają opinii właściwej merytorycznie jednostki 

organizacyjnej Urzędu lub Miasta, która dokonuje wstępnej oceny ofert oraz 

przygotowuje informację dotyczącą rzetelności i terminowości wykonywania oraz 

rozliczania zadań przez daną organizację pozarządową w latach poprzednich. 

12. Komisja dokonuje oceny ofert, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, zgodnie 

z zasadami i warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert oraz proponuje 

wysokość dotacji. 

13. Komisje dokonują oceny merytorycznej oferty na podstawie indywidualnej karty oceny 

oferty, której wzór określa Prezydent w ogłoszeniu o konkursie. 

14. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami 

konkursu. 

15. Prezydent podejmuje decyzję o wyborze organizacji pozarządowych, które uzyskały 

dotacje w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz wysokości tych dotacji,  

na podstawie przedstawionych przez komisję rekomendacji. 

16. Wykaz organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu ofert zostanie 

zamieszczony w serwisie dla organizacji pozarządowych na stronie www.tarnow.pl. 

17. Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, rodzaj zleconych zadań i kwoty przyznane 

na ich realizację zostanie ogłoszony w sposób, o którym mowa w § 21 ust. 3 Programu 

oraz tablicy ogłoszeń Urzędu. 

                                                 
5
 Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm. 


