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I. Wstęp 
 

Współpraca Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku realizowana była zgodnie z: 
1) przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 

239 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 
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 2015 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 oraz 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 2015 r. Prezydent Miasta Tarnowa pełnił nadzór formalno-prawny 
nad 431 stowarzyszeniami, fundacjami i oddziałami terenowymi stowarzyszeń, mającymi 
swoją siedzibę na terenie Tarnowa. W 2015 r. zostało zarejestrowanych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 18 nowych stowarzyszeń i fundacji z siedzibą w Tarnowie, nie 
utworzono żadnego stowarzyszenia zwykłego; likwidacji uległo 1 stowarzyszenie zwykłe. 
Zmiany siedziby poza granicę Tarnowa dokonały 2 stowarzyszenia. 
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Tabela nr 1: Stowarzyszenia i fundacje z siedzibą w Tarnowie 
 

Stowarzyszenia i oddziały stowarzyszeń 357 
Związki stowarzyszeń 3 
Stowarzyszenia zwykłe 20 

Fundacje 51 
Razem: 431 

 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 

Ponadto, na terenie Tarnowa działały 103 organizacje kultury fizycznej. 
 

Tabela nr 2: Organizacje kultury fizycznej z siedzibą w Tarnowie 
 

L.p. Forma Liczba 
Liczba 

współpracujących 
z GMT 

1. Uczniowskie Kluby Sportowe 48  21  

2. 
Ogniska Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

5  1  

3. Towarzystwa Sportowe 17  10  
4. Związki Sportowe 3  3  
5. Kluby Sportowe 30  16  

Razem: 103  51  
Źródło: Wydział Sportu w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 
W grudniu 2015 r. 31 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 2015 r. współpracowała w formie finansowej ze 120 podmiotami 
z tego z: 

─ 11 fundacjami, 
─ 4 podmiotami kościelnymi, 
─ 53 stowarzyszeniami, 
─ 51 organizacjami kultury fizycznej (stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe,   

towarzystwa sportowe, kluby i związki sportowe), 
─ 1 spółdzielnią socjalną. 

 
Z ww.  podmiotów, 13 to oddziały terenowe innych stowarzyszeń. GMT 

współpracowała z 20 Organizacjami Pożytku Publicznego. 
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II. Współpraca finansowa 
 

Pod koniec 2014 r. i w 2015 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 2015 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) promocji i organizacji wolontariatu, 
14) 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 2010 – 2015 (w tys. zł) 
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Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 
Wykres nr 1: Wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w latach 2010 – 2015  

z budżetu GMT 
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Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w formie powierzania lub 
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 zarządzeń,  
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 2014 r. i w 2015 r. Prezydent ogłosił 
32 otwarte konkursy ofert na 46 priorytetowych zadań publicznych. 

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 2016 r., poz. 
176), w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 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 tabeli nr 3 przedstawiono informację zbiorczą na temat liczby złożonych ofert, 

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

 
Tabela nr 3: Otwarte konkursy ofert przeprowadzone w  2015 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 2015 r. 

Pomoc społeczna, 
wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom  

i patologiom społecznym 

20 1 19 

Ochrona i promocja zdrowia, 
działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 

12 1 11 

Działalność na rzecz osób  
w wieku emerytalnym 8 2 6 

Nauka, edukacja, oświata 
i wychowanie, organizowanie 

wypoczynku dzieci i młodzieży 
18 8 10 
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Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 120 4 116 

Kultura, sztuka i ochrona dóbr 
kultury ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, 
turystyka i krajoznawstwo 

 

39 17 22 

Działalność wspomagająca 
rozwój Tarnowa, w tym 

w szczególności promocja 
marki Miasta 

 

13 3 10 

Promocja i organizacja 
wolontariatu 1 0 1 

Razem: 231 36 195 

 
W 2015 r. na ogłoszone otwarte konkursy ofert organizacje pozarządowe  

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz organizacji kultury fizycznej 
złożyły 231 ofert.  

 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zawarto 195 umów na realizację 

zadań publicznych. Prezydent udzielił na ww. umowy dotacji w łącznej wysokości  
4.075.411 zł z budżetu GMT i 2.392.489 zł z budżetu państwa (na prowadzenie 2 
niepublicznych domów pomocy społecznej i dwóch środowiskowych domów samopomocy, 
dożywianie uprawnionych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tarnowie w formie gorących posiłków jednodaniowych oraz prowadzenie ośrodka wsparcia 
dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą). 
 

Priorytetowe zadania publiczne przyjęte do realizacji przez Gminę Miasta Tarnowa 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 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 2015 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 organizacji 

pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Tarnowa 
8.000 

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

jednodaniowych 
35.500**  

4. Prowadzenie mieszkań chronionych 121.000 
5. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu C 62.330**  

6. 
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
830.120**  

7. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 1.247.987**  
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niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 

8. 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
173.352**  

Razem: 2.622.289 
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

9. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 
(świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych  
108.000 

10. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej 
549.300 

11. 
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z 

miejscami opieki specjalistycznej 
41.400 

Razem: 698.700 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

12. 
Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi 

zatrzymanymi na terenie miasta Tarnowa 
619.520 

13. 
Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania dla 

mieszkańców w trudnych sytuacjach 
24.000 

14. 

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

bezdomności 

6.000 

15. Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia 5.991 

16. 
Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci pochodzących z 

rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od 
alkoholu 

25.000 

17. 

Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień w tym prowadzenie 
punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób (głównie 

młodzieży) uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od 
narkotyków 

58.920 

Razem: 739.431 
Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

18. Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 43.500 
19. Rehabilitacja dzieci i młodzieży 35.500 
20. Edukacja prozdrowotna 21.000 

21. 
Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych 

(prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego) 
0* 

Razem: 100.000 
Promocja i organizacja wolontariatu   

22. Prowadzenie Tarnowskiego Centrum Wolontariatu 12.000 
Razem: 12.000 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

23. 
Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich 

seniorów 
50.000 

24. 
Utworzenie i prowadzenie czterech międzyosiedlowych Centrów 

Aktywności Senioralnej 
270.000 

25. Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 25.000 

26. 
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w 

integracji z młodzieżą 
56.580*** 
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Razem: 401.580 
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 

27. 
Organizacja cyklu jednodniowych spotkań edukacyjnych 

ukazujących historię, kulturę regionu i miasta, powiązanych z 
promowaniem zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych 

6.100 

28. 
Organizacja przeglądów, konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej 

uczęszczających do tarnowskich szkół 
23.900 

29. 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej 
lub Polaków zamieszkałych za granicą, z elementami edukacji, 

turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego 
60.000 

30. Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży 70.000 

31. 
Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez 

prowadzenie zajęć pozaszkolnych, w szczególności artystycznych 
40.000 

32. 
Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania 

młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i 
lepsze rozumienie problemów 

25.000 

Razem: 225.000 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

33. 
Sportowe talenty-prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży 
do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa 
600.000 

34. 

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

młodzieży do klubów sportowych  działających na terenie Gminy 
Miasta Tarnowa 

66.020 

35. 

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 

3.980 

36. 
Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców 

Gminy Miasta Tarnowa 
45.000 

37. 

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 

38. 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych 
działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez 

członków tych klubów wysokich wyników sportowych w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

596.900 

39. 
Organizacja wydarzeń sportowych na terenie miasta Tarnowa o 
zasięgu ponadlokalnym, w szczególności w wymiarze sportu  

amatorskiego-masowego 
76.500 

Razem: 1.393.400 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

40. 
Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących 

ofertę kulturalną Tarnowa 
144.100 

41. Wydawnictwa o Tarnowie 20.000 
42. Miejskie obchody świąt państwowych, patriotycznych  15.900 
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i historycznych 
Razem: 180.000 

Działalność wspomagająca rozwój Tarnowa, w tym w szczególności promocja marki 
Miasta, turystyka i krajoznawstwo 

43. 

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 

90.000 

44. 

Promocja marki Tarnów poprzez działania   w ramach kampanii 
Kaski i Odblaski”. „Tarnów – Polski Biegun Ciepła - promocja 

miasta poprzez organizację imprez turystycznych dla mieszkańców 
miasta Tarnowa 

5.500 

Razem: 95.500 
 

45. Zadania, na które udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym 

45.1 
Przejażdżki bryczką - promocja i atrakcja turystyczna miasta - w 

ramach zadania Promocja marki Tarnów 
4.500 

45.2 
Terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i 

niepełnosprawnościami sprzężonymi 
5.000 

45.3 "Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!" 5.000 
45.4 „Biała Wstążka” 10.000 
45.5 "Nie daj się Dopalić - Tarnowska Kampania Społeczna" 5.000 

45.6 
Kampania „Stop pijanym kierowcom! Razem dla bezpieczeństwa 

publicznego” 
9.000 

45.7 Zabawa mikołajkowa dla dzieci z rodzin i młodzieży 5.000 
Razem „małe granty”: 43.500 

Łącznie z budżetu GMT:  4.118.911 
Łącznie z budżetu państwa: 2.392.489 

Łącznie: 6.511.400 
Źródło: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta 
Tarnowa 

 
*  Urząd Miasta Tarnowa zawarł umowę wsparcia, której przedmiotem było prowadzenie wypożyczalni sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego, zadanie w 2015 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 
*** w tym 43.200 zł z budżetu państwa 
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Procentowy podział dotacji w poszczególnych obszarach 

1,46%

2,76%

21,40%

3,44%

6,16%

0,18%

1,53%

11,35%

10,73%

40,27%

Promocja marki Miasta,

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury

Wspieranie kultury fizycznej

Nauka, edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Promocja i organizacja wolontariatu

Ochrona i promocja zdrowia

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Pomoc społeczna

Wykres nr 2: Procentowy podział środków dotacji w 2015 r. na zadania publiczne  
w poszczególnych obszarach współpracy 

 
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 62,4% wszystkich udzielonych dotacji. Na drugim miejscu znajdują się 
zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 21,4 %, następnie – 
zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 6,2%. Na realizację 
zadań w pozostałych obszarach udzielono dotacji, które stanowią ok. 10  % wszystkich 
środków. 
 

Zestawienie poszczególnych obszarów współpracy z uwzględnieniem podziału 
kosztów realizacji zadań i liczby beneficjentów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
sprawozdania. 
 

Tabela nr 5: Zestawienie kosztów całkowitych zadań zrealizowanych przy wsparciu z 
budżetu GMT , 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 704.017 278.000 374.034/51.983 39% 53.676 

Wspieranie rodziny  
i systemu pieczy 

zastępczej 
937.170 698.700 206.650/31.820 75% 495 
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Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

i patologiom społecznym 
862.973 768.431 2.202/92.340 86% 11.118 

Ochrona i promocja 
zdrowia, działalność 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 

181.376 105.000 35.894/40.481 58% 657 

Działalność na rzecz 
tarnowskich seniorów 474.595 358.380 20.665/52.350 76% 2.337 

Promocja i organizacja 
wolontariatu 24.900 12.000 900/12.000 48% 20 

Nauka, edukacja, oświata 
i wychowanie, 
organizowanie 

wypoczynku dzieci  
i młodzieży 

403.268 225.000 121.598/56.660 56% 1.170 

Wspieranie  
i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
2.442.547 1.393.400 881.363/167.783 57% 19.291 

Kultura, sztuka i ochrona 
dóbr kultury ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa 
narodowego 

 

376.447 180.000 94.547/101.900 48% 40.083 

Działalność 
wspomagająca rozwój 

Tarnowa, w tym  
w szczególności promocja 
marki Miasta, turystyka  

i krajoznawstwo 
 

391.497 100.000 243.545/47.952 25% 29.500 

Razem: 6.798.790 4.118.911 1.981.398/ 
655.269 61% 158.347 

 

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

 
 Jak przedstawia powyższe zestawienie, największy bo 76% udział dotacji  
z budżetu GMT w całkowitych kosztach realizacji zadań występował w projektach z zakresu 
działalności na rzecz tarnowskich seniorów, na drugim miejscu - 68% 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 - 25%, budżet GMT dotował zadania z obszaru promocji marki Miasta. 
 Podział kosztów całkowitych realizacji zadań publicznych w 2015 r. wynosił 61% 
środków z budżetu Gminy Miasta Tarnowa i 39% środków własnych organizacji 
pozarządowych (29% środków finansowych i 10% wkładu osobowego tj. świadczeń 
wolontariuszy i pracy społecznej członków). 

Liczba wszystkich beneficjentów zrealizowanych w 2015 r. zadań publicznych Gminy 
Miasta Tarnowa wyniosła około 158.347 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 4.404 osoby i 1.367 
wolontariuszy. 

W 2015 r. organizacje pozarządowe wykorzystały ponad 99% udzielonych dotacji. 
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Podział kosztów całkowitych realizacji zadań publicznych 

61%

39%

środki z budżetu GMT środki własne organizacji

 
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 2015 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 10.000 
zł na dany projekt. W roku ubiegłym wpłynęło 7 takich ofert. Wszystkie spełniały wymagania 
formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane do realizacji przez właściwą merytorycznie 
jednostkę organizacyjną Urzędu. Prezydent udzielił dotacji na  realizację ww. projektów na 
kwotę 43.500 zł. 
 

Tabela nr 6: Małe granty 
 

Lp. Zadania, na które udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym 

1. 
Przejażdżki bryczką - promocja i atrakcja turystyczna miasta - w 

ramach zadania Promocja marki Tarnów 
4.500 

2. 
Terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i 

niepełnosprawnościami sprzężonymi 
5.000 

3. "Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!" 5.000 
4. „Biała Wstążka” 10.000 
5. "Nie daj się Dopalić - Tarnowska Kampania Społeczna" 5.000 

6. 
Kampania „Stop pijanym kierowcom! Razem dla bezpieczeństwa 

publicznego” 
9.000 

7. Zabawa mikołajkowa dla dzieci z rodzin i młodzieży 5.000 
Razem „małe granty”: 43.500 

Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w Urzędzie Miasta Tarnowa 
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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. Z kolei w 2015 r. podpisano 8 aneksów na kwotę 252.000 zł. 
 

Tabela nr 7: Umowy wieloletnie 
 

Lp. Nazwa zadania Liczba 
aneksów 

Liczba 
organizacji 

Kwota 
dotacji 

na 2015 r. 
w zł 

1. 

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

6 3* 108.000 

2. 
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 
bezdomnym 

2 2 144.000 

Razem: 8   4** 252.000 
 

*  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ze względu na niespełnienie ustawowych wymogów nie mogło 
kontynuować zadania w drugim półroczu 2015r. 
** Caritas Diecezji Tarnowskiej realizował 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 2015 r. 
  

W roku ubiegłym Wydział Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej poza Programem na zadanie pn.: 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 sportowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym – w szczególności w zakresie sportu dzieci i młodzieży, w sportach określonych 
w Strategii Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020 jako dyscypliny priorytetowe 
– II edycja 2015 rok. Na ww. zadanie Prezydent Miasta Tarnowa udzielił 22 dotacje 16 
organizacjom kultury fizycznej w łącznej wysokości 100.000 zł.  
  Głównym celem zadania było umożliwienie prowadzenia w klubach systematycznych 
zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach sportowych, a także osiąganie dobrych 
wyników sportowych w systemach poszczególnych rozgrywek. Zadania prowadzone były w 
następujących dyscyplinach sportu: piłka siatkowa, MMA, wushu, piłka ręczna, lekka 
atletyka, mini żużel, koszykówka, piłka nożna, karate, szermierka, wspinaczka sportowa, 
strzelectwo sportowe. W wymienionych zadaniach wzięło udział 1.255 osób i 229 
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realizatorów. Organizacje kultury fizycznej do realizacji tych zadań dołożyły razem 86.853,90 
zł (wkład finansowy i osobowy). 

W roku ubiegłym Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert 
w zakresie pomocy społecznej na zadanie pn: „Prowadzenie środowiskowego domu 
samopomocy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa”. 

Na ww. zadanie Prezydent Miasta Tarnowa udzielił 1 organizacji dotacji w łącznej 
wysokości 62.330 zł.  

Głównym celem zadania było umożliwienie dziennego pobytu w środowiskowym 
domu samopomocy osobom, które ze względu na upośledzenie niektórych funkcji organizmu 
lub zdolności adaptacyjnych wymagały opieki i pomocy w zwiększeniu zaradności  
i samodzielności życiowej w środowisku rodzinnym i społecznym. Dzięki temu zadaniu 
udzielono niezbędnego wsparcia 26 osobom. 

 W 2015 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 946.282 zł. 

 
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 2015 rok” 
oraz realizowane poza Programem wyłonione w wyniku otwartych konkursów ofert, a 
także w trybie pozakonkursowym Prezydent Miasta Tarnowa udzielił dotacji w 
wysokości 4.118.911 zł z budżetu GMT i 2.392.489 zł z budżetu państwa - łącznie 
6.511.400 zł. 
 
  Zestawienie przyznanych w 2015 r. dotacji dla organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów uprawnionych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 

 
Wykaz umów zawartych w 2015 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. 
 

III.  Nagrody i wyróżnienia  
 

„Samorząd Równych Szans” 
 

W 2015 r. Miasto Tarnów zostało wyróżnione w V Konkursie „Małopolski Samorząd 
Równych Szans 2015” za projekt „Galeria Aniołowo” realizowany przez Stowarzyszenie 
„Bądźmy Razem” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. To pierwsze 
miejsce w Tarnowie promujące talent i umiejętności plastyczne niepełnosprawnych. Mieści 
się kilkanaście metrów od Rynku przy ulicy Żydowskiej. Lokal jest udostępniany za 
symboliczną opłatą przez Miasto Tarnów, a funkcjonowanie galerii niemal od początku jest 
współfinansowane z budżetu Miasta. 
 

IV. Współpraca pozafinansowa 
 
 W 2015 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 
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działalności statutowej tych organizacji oraz 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 skonsultowane zostały 24 projekty uchwał Rady 
Miejskiej w Tarnowie. Do dwóch projektów uchwał w sumie cztery organizacje złożyły swoje 
uwagi. Prezydent Miasta Tarnowa uwzględnił propozycje jednej z nich. 
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 2015 r. na preferencyjnych 
warunkach takie lokale przekazano dla 10 organizacji pozarządowych. Według stanu na 
koniec 2015 r. 40 organizacji wynajmowało lokale GMT na preferencyjnych warunkach. 
 

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

W 2015 r. Miasto wspierało organizacje poprzez udostępnianie im lokali i obiektów 
sportowych. Udostępniane były m.in.: hale sportowe (ul. Krupnicza, Jaskółka,, przy I LO, 
Gimnazjum Nr 4, 6, 11, ZSO nr 4, ZSO nr 5, SP nr 2, SP nr 5), Park Wodny, obiekty 
sportowe przy ul. Wojska Polskiego, obiekty sportowe przy ul. Piłsudskiego, tereny sportowe 
przy ZSO nr 4, obiekty sportowe Zespołu Szkół Sportowych stadion LA przy ul. Traugutta, 
kompleksy Orlik: os. Zielone 1 – SP Nr 9, ul. Skowronków – SP Nr 5, ul. Norwida – ZSO Nr 
1, sala sportowa przy SP Nr 5, teren Parku Sanguszków przy ZSE-O. Lokale i obiekty 
sportowe udostępniane były nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach określonych  
w odpowiednich zarządzeniach Prezydenta Miasta Tarnowa.  
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 2014 roku utworzono „Bazę NGO”, która zawiera dane teleadresowe i podstawowy 
przedmiot działalności organizacji, które wyraziły chęć ich publikacji. Baza została 
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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 mieszkańcom Tarnowa zapoznać się 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  
2015 r. baza zawierała informacje na temat 159 organizacji. 
 

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

Miasto prowadzi promocję organizacji zamieszczając informacje o nich, ich działalności  
i realizowanych przedsięwzięciach na głównej stronie Miasta www.tarnow.pl,w serwisie dla 
organizacji pozarządowych (aktualności, galerie), 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, we 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, informują uczestników projektu i ich 
rodziny o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez GMT również ustnie. 
 

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. 

W 2015 roku Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa zostało objętych 57 
przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe  
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz organizacje kultury fizycznej. 
Patronaty obejmowały najczęściej wydarzenia z dziedziny: edukacji (konkursy międzyszkolne, 
konferencje, fora, festiwale), sportu  (mistrzostwa sportowe, turnieje), akcje społeczne, 
kampanie, akcje charytatywne, koncerty oraz festyny. 

 

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. Dane te 
zamieszczone zostały również w Serwisie dla organizacji pozarządowych 
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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) III Tarnowskiego Dnia Seniora 
  

Gmina Miasta Tarnowa we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz osób starszych od 2013 r. organizuje Tarnowski Dzień Seniora. Organizatorzy co roku 
przygotowują specjalne atrakcje dla uczestników spotkania. W ramach części artystycznej 
obchodów, ich uczestnicy mogą obejrzeć spektakle, występy taneczne lub muzyczne. 
Wydarzenie to jest świetną okazją do podkreślenia i zaakcentowania działalności na rzecz 
seniorów, a także działalności samych seniorów, stanowiących ważną grupę tarnowskiego 
społeczeństwa. Tarnowski Dzień Seniora w 2013 r. oraz w 2014 r. odbywał się w tarnowskim 
Teatrze im. Ludwika Solskiego, natomiast w 2015 r. w auli tarnowskiej delegatury 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W każdej z dotychczasowych edycji uczestniczyło 
ponad 300 osób. W poprzednich edycjach obchodów Tarnowskiego Dnia Seniora wręczane 
były certyfikaty „Miejsce przyjazne Seniorom”, które otrzymały najbardziej przyjazne firmy, 
instytucje i urzędy posiadające preferencyjną ofertę dla osób starszych oraz dysponujące 
szerokim wachlarzem usług i świadczeń odpowiadającym potrzebom tych osób. 
 
 

2) Dni Osób Niepełnosprawnych 
 

W 2013 i 2014 roku Urząd Miasta Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, miejskie 
jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych wspólnie zorganizowali obchody Tygodnia Godności Osób  
z Niepełnosprawnością. Natomiast w 2015 roku do organizacji włączyły się także powiaty 
tarnowski, brzeski i dąbrowski, a nazwę wydarzenia zmieniono na Małopolskie Dni Osób 
Niepełnosprawnych – Subregion Tarnowski. Obchody Dni Osób Niepełnosprawnych 
stworzyły osobom niepełnosprawnym szansę podzielenia się ze społecznością lokalną 
własnymi niepokojami, troskami i problemami, a jednocześnie pozwoliły na zaprezentowanie 
otoczeniu swoich dokonań, sukcesów i marzeń. Organizacja obchodów przyczyniła się do 
inicjowania i rozwijania współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, organizacjami  
i jednostkami zajmującymi się problematyką niepełnosprawności. Obchodom towarzyszyły 
różnego rodzaju imprezy, m.in.: happeningi plastyczne i artystyczne, zawody sportowe, 
spotkania i warsztaty edukacyjne, plener malarski, zabawy i gry integracyjne, podczas 
których organizacje i osoby niepełnosprawne miały możliwość zaprezentowania swojego 
dorobku i osiągnięć. Organizowane wydarzenia były promowane w lokalnych mediach i TVP 
Kraków oraz Radio RDN Małopolska. 
 
 

3) Tarnowskiego Festiwalu Kreatywności - KREATOR 
 
20 czerwca 2015 roku po raz pierwszy zorganizowano Tarnowski Festiwal Kreatywności  
- KREATOR. Pomysł zrodził się z inicjatywy tarnowskich instytucji społecznych, które uznały, 
że warto połączyć siły ponad podziałami i zrobić coś wspólnie. Wydarzenie łączyło 
wielopokoleniowe grono jego twórców, uczestników i odbiorców, stanowiąc tym samym 
autentyczny „most pokoleń”. Jego głównym celem było pobudzenie kreatywności, 
innowacyjności oraz kształtowanie empatii we wzajemnych działaniach i kontaktach. Rolę 
organizatorów i koordynatorów Festiwalu sprawowali Miasto Tarnów, Stowarzyszenie 
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Siemacha i Centrum Handlowe Gemini Park Tarnów, zaś partnerami było 20 instytucji  
i organizacji pozarządowych. 

 
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) organizował szkolenia i poradnictwa dla organizacji pozarządowych - udzielał porad 
w zakresie rozwiązywania problemów prawnych lub organizacyjnych klubów 
sportowych, brał udział w posiedzeniach organów statutowych klubów sportowych  
i w miarę możliwości udzielał pomocy w zakresie przygotowywania dokumentów 
statutowych, 

4) współpracował z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu diagnozy 
potrzeb środowiska lokalnego m.in. lokalnych programów pomocowych, projektów  
i dokumentów strategicznych, współpracował, w tym na forum Rady Sportu, w 
zakresie zmian w Strategii Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do roku 2020,  

5) tworzył wspólne zespoły o charakterze doradczym i konsultacyjnym - w roku 2015 
powołano nowy skład Rady Sportu w oparciu o zupełnie nowe zasady określone 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa, 

6) opiniował i konsultował opracowania, analizy, i programy w dziedzinach 
stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań. 

 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT: 
 
Referat Zdrowia: 

1) współpracował przy aktualizacji „Przewodnika dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi”, który informuje o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej i aktywizacji zawodowej, 

2) zamieszczał na stronie internetowej www.tarnow.pl informacje dotyczące zadań 
realizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu Gminy Miasta Tarnowa, 

3) we współpracy z Stowarzyszeniem „Malta Służba Medyczna” zorganizował 
nieodpłatne zabezpieczenie medyczne imprez w ramach „Małopolskich Dni Osób 
Niepełnosprawnych” odbywających się w Tarnowie, 

4) zorganizował konferencję „Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z zaburzeniami 
psychicznymi”, podczas której Spółdzielnia Socjalna „Równość” w Krakowie 
nieodpłatnie zaprezentowała „Dobre praktyki w zatrudnianiu osób chorujących 
psychicznie”.  

 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Referat Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tarnowie: 
 
w ramach realizacji zapisów Programu, podejmowały szereg działań w zakresie 
pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania te obejmowały 
między innymi: 
1) współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach zespołu roboczego tworzącego 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015 – 2020. W 
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ramach tworzonej analizy potrzeb, będącej częścią dokumentu, przeprowadzono badanie 
ankietowe wśród tarnowskich seniorów za pośrednictwem  m.in. organizacji 
pozarządowych reprezentujących tarnowskie środowiska senioralne. 

2)   współpracę z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego przy ul. Krakowskiej 13 
w Tarnowie przy realizacji projektów: 

• „KIS – kreatywnie i skutecznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Zadaniem pracowników MOPS była rekrutacja, zawieranie kontraktów 
z beneficjentami oraz monitorowanie realizacji uzgodnień zawartych w kontraktach  
w okresie do końca czerwca 2015 r., 

•  „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”, 
którego głównym celem było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 
bezrobotnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez udział 
w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej oraz 
przystąpienie do prac społecznie użytecznych. W ramach kontraktów socjalnych 
zorganizowano cykl edukacyjno-szkoleniowy, 

• Utworzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Zmieniajmy świat” działającej 
od 12 czerwca do 31 grudnia 2015 r. w Pałacu Młodzieży – pracownicy MOPS 
przeprowadzili rekrutację uczestników zajęć w świetlicy (zrekrutowano 20 dzieci oraz 
10 rodziców), 

3) zorganizowanie, we współpracy ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich, 
al. Kasztanowa 4 a w Krakowie, „Opłatka Maltańskiego”. Przedświąteczne spotkanie 
odbyło się w dniu 15 grudnia 2015 r. w Hotelu Cristal Park w restauracji „Dworek 
Modrzewiowy”, 

4) współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy 
w Tarnowie oraz Tarnowskim Oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów - w zakresie pomocy z Banku Żywności, w ramach Programu Pomocy 
Żywnościowej FEAD, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, 

5) współpracę z Caritas Diecezji Tarnowskiej w obszarze pomocy osobom bezdomnym -
zapewnienie schronienia oraz gorących posiłków, 

6) współdziałanie z Fundacją „Ich Pasje” w Tarnowie, prowadzącą Świetlicę 
Specjalistyczną przy Przedszkolu Nr 20 przy ul. Sportowej 4 polegające na kierowaniu 
dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS na zajęcia do placówki oraz na uczestniczeniu 
pracowników socjalnych w okresowej ocenie sytuacji dziecka, 

7) w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem - Oddział w Tarnowie 
wytypowano rodziny, w których dzieci uczęszczające do szkoły otrzymały wyprawki 
szkolne (plecaki, zeszyty, kredki, piski, bloki itp.), a w okresie przedświątecznym dla 
najuboższych rodzin przygotowano paczki z artykułami żywnościowymi, 

8) w ramach współpracy z Towarzystwem Powszechnej Pomocy „Serce” w Tarnowie, 
ul. Piłsudskiego 24, 152 dzieci z ubogich rodzin miało możliwość udziału w XVII finale 
Mikołajkowej Akcji „Wszystkie Dzieci są Kochane”, która odbyła się 4 grudnia 2015 r. 
w Hali Sportowo – Widowiskowej TOSIR przy ul. Krupniczej 8A, 
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9) współpracę z Fundacją Społeczną PROGRES w Tarnowie, z siedzibą przy 
ul. Spokojnej 6, przy organizacji: 

• kampanii społecznej pn. ,,Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!”, która miała 
na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta Tarnowa informacji 
o skutecznych formach pomocy osobom potrzebującym i pokazanie prawdziwego 
oblicza żebractwa. Działania realizowane w ramach kampanii społecznej były 
adresowane do osób, które potrzebują pomocy, jak również do tych, którzy tej 
pomocy chcą udzielić, 

• wakacyjnych warsztatów dla młodzieży z rodzin zastępczych z terenu miasta Tarnowa 
w ramach projektu pn. ,,Będę mistrzem!’’. Celem powyższego projektu było przede 
wszystkim korygowanie agresywnych zachowań wśród młodzieży, nabycie 
umiejętności radzenia sobie z emocjami, nauka i rozwój umiejętności społecznych, 
propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Projekt ten był 
współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - 
Małopolska Lokalnie, 

• projektu „Podróż za jeden uśmiech” – inicjatywa podjęta z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego – w ramach którego zorganizowano wyjazd tarnowskich rodzin 
zastępczych do Ciężkowic, 

10) organizację IV edycji kampanii pn. „Biała Wstążka” w partnerstwie z Fundacją 
Społeczną PROGRES oraz Stowarzyszeniem ,,Kropla Słońca” – Odział w Tarnowie 
przy ul. Krupnicza 10/44. W ramach tych działań odbyły się m.in. warsztaty 
psychologiczne ,,ŚwiadkaMOC by przemóc przemoc", happening przeciw przemocy 
w formie ,,Marszu PrzeMÓC PrzeMOC’’, konferencja ,,Rodzina wolna od przemocy". 
Ponadto w ramach tego projektu prowadzone były działania profilaktyczno-edukacyjne 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tarnowskich szkołach. W działaniach 
tych udział wzięło w sumie ponad 200 uczniów, 120 nauczycieli oraz około 100 
rodziców. Projekt ten był współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. 

 
Ponadto współpraca z trzecim sektorem obejmowała współpracę z: 
1) Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy 

Kras w Lublinie – organizacja kolonii socjoterapeutycznej we Władysławowie dla dzieci 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta  Tarnowa, 

2) Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Piast” im. Wincentego Witosa w Woli 
Rzędzińskiej – udział w projekcie „Wiem więcej - pomagam świadomie” realizowanym 
w ramach obchodów Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, 

3) Fundacją Dobroczynności „Atlas”  w Gdańsku, która udzieliła pomocy  
w sfinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka niepełnosprawnego, 

4) Fundacją na  Rzecz Chorych na SM „Ostoja” im. bł. Anieli Salawa w Woli 
Batorskiej - organizacja turnusu opiekuńczego dla osób starszych, chorych, samotnych, 

5) Fundacją „Zd ążyć z Pomocą”  – Bieg „Tarnowska Dyszka” – wsparcie finansowe dla 
niepełnosprawnego dziecka z terenu miasta Tarnowa, 

6) Fundacją „Votum” we Wrocławiu , która udzieliła pomocy finansowej na pokrycie 
turnusu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej, 
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7) Stowarzyszeniem „Senior na Czasie” w Tarnowie – aktywizacja seniorów, będących 
klientami MOPS w Tarnowie, 

8) Stowarzyszeniem KANON w Tarnowie – prowadzenie świetlicy oraz 
Międzyosiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej – motywowanie dzieci do 
uczestnictwa w zajęciach organizowanych w świetlicy, motywowanie seniorów do 
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MCAS. 

9) Caritas Diecezji Tarnowskiej - Dom dla Bezdomnych Mężczyzn – użyczenie samochodu 
i pomoc osób zamieszkujących DBM przy przeprowadzkach osób starszych  
i niepełnosprawnych oraz przy przewozach mebli i sprzętu gospodarstwa domowego od 
darczyńców dla rodzin i osób będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej 
korzystających ze wsparcia Ośrodka, 

10) Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w 
Tarnowie - organizacja mikołajek dla dzieci z autyzmem w ramach projektu „Tacy sami 
jak inni – bliżej siebie”, 

11) Fundacją Kultury i Sztuki – „i Kropka” - w ramach działań środowiskowych  
realizowanych w Programie Aktywności Lokalnej - w projekcie systemowym pn. 
"Stawiamy na aktywność. Działania aktywizujące klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tarnowie", współfinansowanym ze  środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zorganizowano warsztaty skierowane do  dzieci, młodzieży i rodziców, 
mające na celu ich integrację. 

 
Azyl dla Psów i Kotów 
 
W 2015 roku Azyl dla Psów i Kotów współpracował z następującymi organizacjami 
pozarządowymi : 

1. Ogólnopolskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami ANIMALS Tarnów, 
2. Fundacją „SOS Bokserom” w Warszawie, 
3. Fundacją „Rottka” z siedzibą w Warszawie. 

Współpraca obejmowała m.in. następujące wydarzenia: 
1) 30 maja 2015 r. podczas Dnia Rodziny przygotowanego wspólnie z Katolickim Centrum 

Edukacji Młodzieży KANA, Zespołem Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia 
SIÓDEMKA oraz Szkołą Podstawową nr 7 zorganizowana została akcja adopcyjna. 

2) 4 lipca 2015 r. Azyl zorganizował akcję adopcyjną „Szukam domu” w obiektach 
Centrum Handlowego Gemini Park przy wsparciu OTOZ Animals Tarnów oraz 
Tarnowskiej Konfederacji Motocyklistów WATAHA. 

3) Przy współpracy z OTOZ Animals Tarnów zorganizowano tarnowską edycję 
ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy Łańcuchy 2015”, która odbyła się na płycie Rynku  
w Tarnowie 4 października 2015r. 

4) 3 października 2015 r. w trakcie trwania Światowego Tygodnia Zwierząt Azyl 
zorganizował akcję adopcyjną przy Hipermarkecie Real, podczas której prezentowane 
były zwierzęta z Azylu. 

Dodatkowo dzięki wsparciu OTOZ Animals Tarnów Azyl mógł doposażyć boksy dla kotów, 
a Fundacje SOS Bokserom oraz Rottka pomagają Azylowi w znalezieniu odpowiedzialnych 
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domów adopcyjnych dla psów rasy Bokser oraz Rottweiler. Współpraca polega ponadto na 
wymianie doświadczeń odnośnie psów tych ras. 
 
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 dotacji udzielonych w 2015 r. 
Załącznik nr 3 -Wykaz umów zawartych w 2015 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 


