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Załącznik nr 2 do Sprawozdania za 2015 r. 

Wykaz udzielonych dotacji w 2015 r. 

L.p. 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  

5. Zapewnienie osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu poradnictwa 

psychologicznego mającego na celu zwiększenie ich motywacji do podjęcia 

leczenia odwykowego oraz wychodzenia z bezdomności  
6. Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych w okresie od 01 marca 2015 r. 

do 31 grudnia 2015 r. 

7. Zabawa mikołajkowa dla dzieci i młodzieży 

 

224.000 

 

13.500 

 

 

22.500 

 

 

22.500 

 

 

119.000 

6.000 

 

35.500 
2)

 

 

5.000 
1) 

2. Fundacja „Ich Pasje” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 95.700 

3. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Okręgowy 

w Tarnowie 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic)  

z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 

 

13.500 
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4. 

Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Oświatowo-

Wychowawczych w Lublinie 
Kolonie dla dzieci i młodzieży z Tarnowa 25.000 

5. 

Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Diecezji 

Tarnowskiej 

Świetlica przy Parafii 

Miłosierdzia Bożego 

 

Świetlica przy Parafii Matki 

Bożej Szkaplerznej 

 

 

 
 

 
 

 

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 

36.000 

 

 

13.500 

 

 

22.500 

 

 

6. 

„ARKA” Poradnia 

Specjalistyczna i Telefon 

Zaufania w Tarnowie 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania dla mieszkańców w 

trudnych sytuacjach 
24.000 

7. Stowarzyszenie KANON 

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

specjalistycznej 

2. Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia 

47.391 

41.400 

5.991 

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

9. Fundacja „Kromka Chleba” 

 

1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym 

 

25.000 

 

10. 
Tarnowskie Towarzystwo 

Profilaktyki Społecznej 

 

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

Tarnowa 

2. Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-

diagnostycznego dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych, bądź zagrożonych 

uzależnieniem od narkotyków 

3. Nie daj się DOPALIĆ – Tarnowska Kampania Społeczna 

683.440 

619.520 

     

58.920 

 

 

5.000 
1)

 

11. 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, Stowarzyszenie 

Charytatywne Zarząd 

Rejonowy Tarnów 

Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz 

organizacji pozarządowych działających na ich rzecz  
6.500 
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12 

Polski Związek Emerytów 

Rencistów  i Inwalidów 

Oddział Okręgowy                     

w Tarnowie 

Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz 

organizacji pozarządowych działających na ich rzecz - Żywienie podstawą życia 
1.500 

13. 

Zgromadzenie Sióstr 

Najświętszej Rodziny  

z Nazaretu Prowincja 

Krakowska 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

(typ B) o zasięgu ponadgminnym 
830.120 

2)
 

14. 

Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego 

a Paulo Prowincja 

Krakowska 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 80 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
1.247.987 

2)
 

15. 
Fundacja Społeczna 

PROGRES 

 

1. Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz! 

2. Biała Wstążka 

        15.000 

5.000 
1) 

10.000 
1)

 

16. Fundacja Prodriver Kampania „Stop pijanym kierowcom! Razem dla bezpieczeństwa publicznego” 9.000 
1)

 

17. Spółdzielnia socjalna Fizjo+ 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób wykazujących 

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych będących mieszkańcami Gminy 

Miasta Tarnowa  

62.330 
2)

 

 

 

 

Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   

18. 

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w lokalu Gminy 

Miasta Tarnowa mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych  

3. Prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa mieszkania chronionego dla pięciu osób niepełnosprawnych 

intelektualnie  

4. Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem 

dziecięcym i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi  

5. Prowadzenie mieszkania chronionego przeznaczonego dla trzech mężczyzn 

niepełnosprawnych intelektualnie 

305.352 

    173.352 2)
 

 

38.000 

 

59.000 

 

 

11.000 

 

24.000 
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19. 
Stowarzyszenie 

KLUB AMAZONKA 
Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii 10.500 

20. 

 

 

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 ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową  spowodowaną przewlekłą chorobą 

26.000 

12.000 

 

 

14.000 

21. 

Tarnowskie Zrzeszenie 

Sportowe Niepełnosprawnych 

START 

Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję u 

osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą 

 

7.000 

22. 
Stowarzyszenie ICH LEPSZE 

JUTRO 

 

1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami sensorycznymi 

2. Terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi 

 

14.500 

9.500 

5.000 
1)

 

23. Stowarzyszenie „KROPLA” 
Edukacja prozdrowotna - Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku 

kostnego oraz pozyskiwania honorowych dawców szpiku kostnego 
16.000 

24. 

Polskie Towarzystwo 

Zwalczania Chorób 

Alergicznych 

Oddział w Krakowie 

Edukacja prozdrowotna - Prowadzenie działań edukacyjnych dla osób chorych na astmę  i 

choroby alergiczne  
5.000 

25. 
Stowarzyszenie 

 „TO, CO WSPÓLNE” 

 

Diagnoza i terapia uczniów niepełnosprawnych przygotowaniem do aktywnego życia 

społecznego 

 

6.000 

 

 

26. 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Integracji Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych „Bądźmy 

Razem” 

Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi 
 

9.000 

 

27. 

Tarnowskie Hospicjum 

Domowe im. Bł. Fryderyka 

Ozanama THD 

Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych (prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu medycznego) 

 

   0 
3)
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Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

28. 
Stowarzyszenie „Miasta  

w Internecie”  

Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów -Fabryka 

Przyszłości – centrum rozwoju i upowszechniania kompetencji cyfrowych wśród 

tarnowskich seniorów 
25.000 

29 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych 

„Europa-Polska” w Tarnowie 

Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów 25.000 

30. 

Stowarzyszenie Medycyna 

Polska 

(oferta złożona na 

podstawie umowy o 

współpracy partnerskiej 

pomiędzy Stowarzyszeniem 

Medycyna Polska, Katolickim 

Centrum Edukacji Młodzieży 

KANA, Stowarzyszeniem 

„Senior na Czasie” oraz 

Stowarzyszeniem KANON) 

Utworzenie i prowadzenie czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej 

(MCAS) 
270.000 

31. 
Fundacja Partnerstwo Dla 

Przyszłości 
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą 56.580 

4) 

32. 
Polski Związek Niewidomych 

Koło Powiatowe w Tarnowie 
Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej - Kultura w życiu osób niewidomych 5.000 

33. 

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku przy 

Małopolskiej Wyższej Szkole 

Ekonomicznej w Tarnowie 

Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej - „Czas wolny z Pegazem w tle” 20.000 

 

 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie  

34. 

Stowarzyszenie Absolwentów 

i Przyjaciół Szkoły Sportowej 

w Tarnowie 

„Akademia Poezji Tarnów 2015 – VII Międzynarodowy i XX Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski” 
10.000 

35. Fundacja im. Jana Szczepanika „Za kurtyną teatru – spotkania teatralne w Szczepaniku” 13.900 
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36. 
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 - „Wędrówki śladami przodków” 

 

12.500 

37. 

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” 

22.000 

 

38. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Podola 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków 

zamieszkałych za granicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii  

i wychowania patriotycznego - „Tarnów Ukrainie – Organizacja letniego wypoczynku 

dla młodzieży polskiej mieszkającej na Ukrainie” 

 

25.500 

39. 
Stowarzyszenie „Nowe 

Przestrzenie” 
Tarnowska Liga Debatancka 25.000 

40. Stowarzyszenie KANON 
Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych, 

w szczególności artystycznych 
23.000 

41. 
Katolickie Centrum Edukacji 

Młodzieży „KANA” 
Centrum Systemowego Rozwoju KANA 70.000 

42. 

Tarnowskie Stowarzyszenie na 

rzecz Rozwoju Dzieci  

i Młodzieży „Pałac” 

Organizacja jednodniowych spotkań edukacyjnych ukazujących historię, kulturę regionu i 

miasta, powiązanych z promowaniem zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych 

„Tarnów – Trzy Kultury” 
6.100 

43. 
Stowarzyszenie „To co 

wspólne” 

„Każdy może być aktorem – Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z 

dziećmi zdrowymi na zajęciach pozaszkolnych. Terapia przez sztukę. Przygotowanie do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze” 
17.000 

44. Fundacja Inicjatyw Twórczych Prowadzenie Tarnowskiego Centrum Wolontariatu 12.000 
 

 

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

45. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Intelektualnego, 

Społecznego i Emocjonalnego 

Dzieci „Podaruj Dzieciom 

Promyk Słońca” 

 

„Tarnowska Marka Talentu” 
5.000 

46. 
Chłopięcy Chór Katedralny 

„Pueri Cantores Tarnovienses” 

Edukacja i promocja polskiej kultury muzycznej poprzez działalność koncertową 

Chłopięcego Chóru Katedralnego PUERI CANTORES TARNOVIENSES 
11.000 
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47. 
Tarnowska Orkiestra 

Kameralna 
Nagranie koncertu skrzypcowego 12.000 

48. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Ziemi Tarnowskiej 

 

1. Tarnów pełen atrakcji – wędrówki z PTTK, cykl imprez turystycznych dla 

mieszkańców Tarnowa 

2. Pomniki i miejsca pamięci narodowej z okresu II wojny światowej  

w Tarnowie 

 

11.000 

5.500 

 

5.500 

49. 
Tarnowska Organizacja 

Turystyczna” 
IV Wielkie Tarnowskie Dionizje 11.000 

50. 

Stowarzyszenie „Bądźmy 

Razem” na Rzecz Integracji 

Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych 

 

1. Jubileuszowy XX-ty Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Śpiewaj z nami”, Tarnów 2015 

2. Galeria „Aniołowo” miejscem aktywizującym i promującym talent artystów 

niepełnosprawnych poprzez organizację konkursów i warsztatów plastycznych oraz 

wystaw 

23.100 

15.300 

 

7.800 

51. 
Stowarzyszenie Taneczne 

„Klasa Tarnów” 
XXVI Ogólnopolski Turniej Tańca towarzyskiego „KLASA LELIWA 2015” 6.000 

52. 

Towarzystwo Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich O/Tarnów 
Dni Lwowa w Tarnowie 2015 r. 3.000 

53. 
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Teatralnych 

 

1. Przegląd Piosenki Aktorskiej 

2. Oblicza Teatru 

 

29.000 

15.000 

14.000 

54. 

Tarnowskie Stowarzyszenie 

Jazzu Tradycyjnego 

„LELIWA” 

„CZWARTEK JAZZOWY” – całoroczny cykl spotkań z jazzem tradycyjnym w 

BombayMusic Tarnów 

 

15.000 

55. 
Tarnowskie Stowarzyszenie 

Artystyczne „ArtContest” 
 „8th Grupa Azoty  Jazz Contest – Tarnów 2015” 35.000 

56. 
Tarnowskie Towarzystwo 

Kulturalne 

1. „50 wystaw tarnowskich artystów (tytuł roboczy) – druk wydawnictwa” 

2. Rocznik Tarnowski 2015 – druk wydawnictwa 

3. Cygańska Noc Poetów 

21.500 

6.000 

8.500
 

7.000 
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57. 

Komitet Opieki nad Zabytkami 

Kultury Żydowskiej  

w Tarnowie 

Galicjaner Sztetl. Dni Pamięci Żydów Galicyjskich 15.000 

 

58. 
Małopolski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

Organizacja VI tarnowskiej edycji ogólnopolskiej akcji  „MOTOSERCE – KREW 

DAREM ŻYCIA” 
5.000 

59. 
Tarnowska Konfederacja 

Motocyklistów „Wataha” 

1. „IX Międzynarodowy Zlot Motocykli” 

2. Udział motocyklistów w uroczystościach 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

3. Motocyklowy rajd pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz 

8.000 

6.000 

500 

1.500 

 

60. 
Stowarzyszenie Zamek 

Tarnowski 
Zamkomania 2015 – VII Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry 6.900

 

61. 
Stowarzyszenie Małopolscy 

Miłośnicy Motocykli 

Zakończenie Sezonu Motocyklowego na polskim biegunie ciepła: 685 rocznica lokacji 

Tarnowa 
2.000 

62. 
Stowarzyszenie Cyfrowa 

Galicja 

Promocja i eksponowanie Marki miasta Tarnowa poprzez zwiększenie zasobu dostępnego 

w Tarnowsko-Galicyjskiej Bibliotece Cyfrowej 
5.000 

63. 

Tarnowskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Dzieci  

i Młodzieży „PAŁAC” 

 

1. „Dawno temu w przyszłości – Murale dla Tarnowa” 

2. Noc Muzeów. Archeoodkrywcy. Edukacja kulturalna i warsztaty twórcze podczas 

„Doby dla Kultury” 

18.000 

9.000 

9.000 

64. 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Gospodarczych 

„Europa-Polska” w Tarnowie 

„Aktor, widz – teatralni rówieśnicy; wystawienie spektaklu Eugene Ionesco pt. Łysa 

Śpiewaczka” 
5.000 

65. 

Klub Inteligencji Katolickiej 

im. Abp. Jerzego Ablewicza   

w Tarnowie 

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie 6.000 

66. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Zespołu Pieśni i Tańca 

„Świerczkowiacy” 

ETNOFOLK 

Koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Świerczkowiacy” 8.000 

67. Fundacja im. Jana Szczepanika 
„JAN SZCZEPANIK 100 LAT PÓŹNIEJ – od krynoliny do streczu, od bryczki do 

hybrydy, od telegrafu do tabletu…” 
10.000 

68. 
Tarnowskie Towarzystwo 

Przyjaciół Węgier 
Tarnowskie Wieczory z Węgrami 4.000 
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69. 
Fundacja Klikowska Ostoja 

Polskich Koni 
Przejażdżki bryczką - promocja i atrakcja turystyczna miasta 4.500

1)
 

 

Wyjaśnienia do tabeli: 
 

1)
   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, 
2)

   dotacja udzielona z budżetu państwa, 
3)     

Urząd Miasta Tarnowa zawarł umowę wsparcia z Tarnowskim Hospicjum Domowym im. Fryderyka Ozanama, przedmiotem umowy jest prowadzenie            

      wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zadanie w 2015 r. realizowane było bez dotacji, wkład Miasta stanowi sprzęt medyczny  

      i rehabilitacyjny zakupiony w 2010 i 2011 roku o łącznej wartości 141 tys. zł. 
4)      

w tym 43.200 zł ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 
Podmiot Zadanie  Kwota 

70. 

Klub Sportowy Błękitni 

Łącznie: 40.240 

 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
4.000 

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 

4.700 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
27.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

4.540 

71. 

Klub Sportowy Iskra 

Łącznie: 28.100 

 

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 

6.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
20.000 
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Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

2.100 

72. 

Klub Sportowy Thai Gym 

Tarnów 

Łącznie: 2.500 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
2.500 

73. 

 

 

 

Klub Sportowy ZKS Unia 

Tarnów 

Łącznie: 229.040 

 

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 

6.400 

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 

110.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
100.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

12.640 

74. 

Klub Uczelniany AZS PWSZ 

Łącznie: 68.240 

 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.500 

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 

31.000 

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 

7.300 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
25.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

3.440 
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75. 

Kolarskie Centrum Promocyjne 

"Górskie Orły" 

Łącznie: 3.500 

Odstąpienie przez oferenta od 

podpisania umów 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.500 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
2.000 

76. 
KS Legion Team 

Łącznie: 1.100 

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 

1.100 

77. 

KS Metal 

Łącznie: 21.000 

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 

11.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
10.000 

78. 
Ludowy Klub Jeździecki 

Łącznie: 2.500 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
2.500 

79. 

Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

Łącznie: 46.060 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
18.000 

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 

14.000 

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 

6.200 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

7.860 
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80. 

 

 

 

 

MKS Pałac Młodzieży 

Łącznie: 114.940 

 

 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
2.000 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym – zwrot całej dotacji 
0 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
2.000 

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 

3.000 

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 

3.100 

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 

4.500 

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 

2.600 

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 

1.120 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
80.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

16.620 

81. 

MKS Pałac Młodzieży - 

rezygnacja z podpisania umowy 

– 3.100 

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 

0 
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82. 
MKS Tarnovia 

Łącznie: 113.500 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
3.000 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
2.000 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
2.000 

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 

12.000 

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 

8.000 

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 

13.000 

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 

2.400 

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 

1.000 

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 

3.700 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
56.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
3.000 
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Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

6.400 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 1.000 

83. 

 

 

MUKS "1811" 

Łącznie: 76.280 

 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.500 

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 

17.000 

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 

9.200 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
45.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

3.580 

84. 

MUKS Iskierka – Krzyż 

Łącznie: 52.480 

 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
21.000 

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 

20.000 

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 

4.600 

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 

4.300 
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Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

2.580 

85. 

MUKS Sokół Gumniska 

Łącznie: 15.800 

 

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 

3.800 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
12.000 

86. 

MUKS Tarnowska Akademia 

Piłkarska 

Łącznie: 8.500 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.500 

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 

4.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
3.000 

87. 

Polskie Towarzystwo Boksu: 

Łącznie: 16.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
16.000 

Polskie Towarzystwo Boksu- 

zwrot całej dotacji 1.500 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.500 

88. 

PTG Sokół Świat Pracy 

Łącznie: 3.000 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
2.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
1.000 

89. 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 

Tarnów 

Łącznie: 114.300 

 

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 

80.000 

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 

14.300 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
20.000 
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90. 

Stowarzyszenie Sportowe 

"Sokół" Tarnów 

Łącznie: 42.700 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.000 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.700 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
15.000 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
25.000 

91. 
Tarnowska Szkółka Bokserska 

Łącznie: 16.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
16.000 

92. 

Tarnowski Związek Brydża 

Sportowego 

Łącznie: 1.500 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
1.500 

93. 

Tarnowskie Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej, Sportu i 

Turystyki Niewidomych i 

Słabowidzących Pogórze 

Łącznie: 15.500 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
2.000 

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 

4.000 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 9.500 

94. 

Tarnowskie Zrzeszenie 

Sportowe Niepełnosprawnych 

Start 

Łącznie: 41.800 

 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.800 

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 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
5.000 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 30.000 

95. 
TKS Kyokushin Karate 

Łącznie: 9.000 

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 

9.000 
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96. 

TKS LOK 

Łącznie: 15.600 

 

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 

2.600 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
8.000 

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 

5.000 

97. 
TKS Oyama Karate 

Łącznie: 8.600 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.000 

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 

3.000 

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 

2.100 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
2.500 

98. 
TTS Futar 

Łącznie: 9.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
9.000 

99. 
TTSK K-Team 

Łącznie: 20.000 

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 

6.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
14.000 



18 

100. 

Uczelniany Klub Sportowy 

"Jedynka" 

Łącznie: 57.000 

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 

37.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
20.000 

101. 

Uczniowski Klub Sportowy 

Świt 

Łącznie: 3.000 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 3.000 

102. 

Uczniowski Klub Sportowy 

Tarnowskie Gwiazdy 

Łącznie: 1.500 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 1.500 

103. 
UKS "Grabówka" 

Łącznie: 3.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
3.000 

104. 
UKS "Ostoja" 

Łącznie: 3.000 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
3.000 

105. 
UKS A.C.T Sport 

Łącznie: 2.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
2.000 

106. 

 

UKS Jaskółki Tarnów 

Łącznie: 27.200 

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 

3.200 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
24.000 

107. 

 

 

UKS Jedynka przy I LO 

Łącznie: 39.260 

 

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 

12.000 

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 

7.700 
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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 

2.860 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
12.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

4.700 

108. 

 

 

UKS Kępa Sport 

Łącznie: 5.060 

 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym – rezygnacja przez oferenta z zawarcia umowy 
0 

Dotacje na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu 

ponadlokalnym 
1.500 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
2.000 

Sportowe talenty - prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających 

na terenie GMT 

1.560 

109. 

UKS Kung Fu Vo Thuat Thanh 

Quyen 

Łącznie: 6.100 

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 

2.100 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
4.000 

110. 
UKS Sokół – Mościce 

Łącznie: 7.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
7.000 

111. 
UKS Westovia 

Łącznie: 6.000 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  
6.000 

112. 

Unia Tarnów Żużlowa 

Sportowa Spółka Akcyjna 

Łącznie: 95.000 

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 

95.000 

 

 


