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Załącznik nr 1 do Sprawozdania za 2016 r. 

Obszar pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
 

Zadanie 1 

Nazwa zadania 
Udzielanie wszechstronnej pomocy 

osobom bezdomnym 

– umowy 2016-2017 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 617.460,05 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu** 

145.000 zł/23 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

468.380,05 zł/76 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 4.080 zł/1% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 145.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  

Fundacja „Kromka Chleba”- 8/3 

Caritas Diecezji Tarnowskiej – 13/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

Caritas Diecezji Tarnowskiej: 

Z pomocy Domu dla Bezdomnych 

skorzystało ogółem 339 osób w wymiarze 

31.959 osobodni, w tym: z pomocy Domu - 

183 osoby w wymiarze 31.006 osobodni,  

z Noclegowni skorzystało - 118 osób  

w wymiarze 953 osobonocy, z Łaźni 

skorzystały wszystkie osoby zgłaszające się 

na noclegownię oraz inne osoby pozbawione 

możliwości dostępu do zabiegów 

higienicznych (kąpiel, wymiana odzieży, 

odwszawianie). 

Fundacja ,,Kromka Chleba”: 

Z Łazienki wielokrotnie skorzystało 290 

osób (co daje 2324 usługi), a z Noclegowni 

18 osób (co daje łącznie 1.110 noclegów). 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zapewniono całodobowe schronienie dla 

osób bezdomnych i innych zgłaszających się  

będących w trudnej sytuacji, w tym: 

zapewniono możliwość noclegu  

z całodziennym wyżywieniem, niezbędne 

lekarstwa, środki higieny osobistej, odzież  

i obuwie, organizację zajęć 
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resocjalizacyjnych, opiekę medyczną, 

psychologiczną, pomoc m.in. w podjęciu 

leczenia od uzależnienia, w sprawach 

związanych z poszukiwaniem pracy, 

ubezpieczeniem społecznym itp. 15 osób 

pracowało dorywczo, podejmując prace 

krótkoterminowe, zlecone przez prywatne 

osoby, a 8 osób pracowało na podstawie 

umowy o pracę. 15 osób zostało 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy. 3 osoby zamieszkały w Domach 

Pomocy Społecznej. 17 osób podjęło próbę 

usamodzielnienia się. 9 osób uczestniczyło  

w Indywidualnym programie wychodzenia  

z bezdomności. W Noclegowni w okresie 

jesienno – zimowym zapewniono nocleg 

wraz z ciepłym napojem, możliwość 

skorzystania z zajęć z terapeutą; prowadzono 

łazienkę, w ramach której zapewniono: 

kąpiel, możliwość wyprania i wysuszenia 

odzieży oraz niezbędne środki czystości oraz 

sprzęt (m.in. pralkę, suszarkę, żelazko). 

Infrastruktura oraz wyposażenie  Domu dla 

Bezdomnych Mężczyzn, w tym 

dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych pozwoliło na 

zabezpieczenie wielu potrzeb osób 

bezdomnych, materialnych, w tym wsparcia 

opieki medycznej, prawnych, a także 

psychologicznych oraz duchowych. 

Działania realizowane na terenie Domu,  

w pierwszej kolejności zabezpieczały 

podstawowe funkcje życiowe osób 

zagrożonych ze względu na warunki 

atmosferyczne jak również styl życia. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania, 

- informacja o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa została 

umieszczona na stronie internetowej wraz  

z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa,  

a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta, 

- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny 

byli informowani o fakcie dofinansowania 

zadania ze środków budżetu Miasta Tarnowa 
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Zadanie 2 

Nazwa zadania 

Organizacja dystrybucji artykułów 

żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa 

oraz organizacji pozarządowych 

działających na ich rzecz 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 34.010,40 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu** 

8.000 zł/24 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

5.055,40 zł/15 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 20.955 zł/62 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 8.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
339/337 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.862 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wydano 33.577,40 kg żywności dla 

najuboższych mieszkańców Tarnowa. 

Poprawiono i utrzymano kondycję zdrowotną 

beneficjentów poprzez regularne udzielanie 

pomocy żywieniowej, złagodzono skutki 

ubóstwa i niedożywienia. Zaktywizowano 

młodzież szkolną, nauczycieli oraz osoby 

bezrobotne jako wolontariuszy podczas 

zbiórek żywności i prac w magazynie. 

Zorganizowano warsztaty w zakresie 

edukacji ekonomicznej pn. Planowanie 

budżetu domowego. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 

wykonywania zadania, 

- informacja o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa została 

umieszczona na stronie internetowej wraz  

z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa,  

a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta, 

- wszyscy uczestnicy zadania byli 

informowani o fakcie dofinansowania 

zadania ze środków budżetu Miasta 

Tarnowa, 
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- rozdysponowano plakaty oraz ulotki  

z informacją o współfinansowaniu zadania 

oraz terminie i miejscu realizacji. 

 

Zadanie 3 

Nazwa zadania 

Dożywianie uprawnionych klientów 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących 

jednodaniowych 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 62.353,74 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

57.629,24 zł/92 % 

w tym 40.500 zł ze środków finansowych 

Wojewody Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

4.724,50 zł/8 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 

57.629,24 zł 

w tym 40.500 zł ze środków finansowych 

Wojewody Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
9/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 70 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przygotowano i wydano łącznie 11.552 

gorące posiłki oraz suchy prowiant dla 70 

osób. 

Promocja zadania 

Logo Tarnowa i informacja  

o współfinansowaniu przez Gminę Miasta 

Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa jest 

umieszczona na tablicy informacyjnej przed 

wejściem do budynku, w którym mieści się 

kuchnia i jadłodajnia Domu dla Bezdomnych 

Mężczyzn realiz oraz na stronie internetowej 

Caritas Diecezji Tarnowskiej 

www.caritas.tarnow.pl z informacją w jakiej 

wysokości została ona udzielona. 

 

Zadanie 4a 

Nazwa zadania 
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa mieszkania chronionego dla osób 

usamodzielnianych 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 47.325 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

38.000 zł/80 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 9.325 zł/20 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 38.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 3 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Podniesienie kompetencji społecznych 

mieszkańców, wzrost poczucia 

odpowiedzialności za własne życie, 

podniesienie poczucia własnej wartości. 

Mieszkańcy mieli zapewnione wsparcie 

odpowiednie do swoich potrzeb, 

uczestniczyli w rożnych formach treningów 

mających na celu poprawę ich 

funkcjonowania w środowisku oraz 

rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia. 

Promocja zadania 
Informowanie o finansowaniu zadania ze 

środków Gminy Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 4b 

Nazwa zadania 
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa mieszkania chronionego dla 

niepełnosprawnych intelektualnie kobiet 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 74.016,76 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

59.000 zł/80 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 15.148,72 zł/20 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 58.868,04 zł 
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Przyczyny niewykorzystania środków dotacji zwrot – 131,96 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
5 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 4 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Osobom przebywającym w mieszkaniu 

udzielono wsparcia ze strony specjalistów 

(opiekuna, terapeuty, psychologa oraz 

pracownika socjalnego), w funkcjonowaniu 

w codziennym życiu. Zapewniono warunki 

samodzielnego funkcjonowania  

w środowisku, w integracji ze społecznością 

lokalną - sprzyjając rozwijaniu kontaktów 

społecznych oraz przygotowując do 

prawidłowego pełnienia ról społecznych. 

Promocja zadania 
Informowanie o finansowaniu zadania ze 

środków Gminy Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 4c 

Nazwa zadania 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa mieszkania chronionego dla 

niepełnosprawnych intelektualnie 

mężczyzn 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 69.938,40 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

57.600 zł/82 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 12.338,40 zł/18 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 57.600 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
6 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 3 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Placówka zapewniła osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie usługi 

opiekuńcze i bytowe dostosowane do 

indywidualnych potrzeb oraz możliwości 

każdego mieszkańca, tj. pomoc  

w podstawowych czynnościach życiowych, 

zapewnienie miejsca zamieszkanie, dostępu 

do mediów, wyżywienie, pomoc  

w utrzymaniu czystości i pielęgnację  
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w chorobie w sposób gwarantujący poczucie 

godności, wolności i bezpieczeństwa. 

Umożliwiono naukę i trening codziennych 

czynności związanych z normalnym, 

codziennym funkcjonowaniem oraz nabycie 

umiejętności radzenia sobie z trudnościami. 

Mieszkańcy uczestniczyli w rehabilitacji 

społecznej, terapii zajęciowej i edukacji. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania, 

- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny 

byli informowani o fakcie dofinansowania 

zadania ze środków budżetu Miasta Tarnowa 

 

Zadanie 5 

Nazwa zadania 

Prowadzenie środowiskowego domu 

samopomocy (typ C) dla osób 

wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 384.497,90 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

379.132 zł/98 % 

dotacja ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 6.000 zł/2 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 378.497,90 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji zwrot – 634,10 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
21/12 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 35 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Dzięki prowadzonym działaniom udzielono 

wsparcia osobom mającym poważne 

trudności w życiu codziennym, które 

wymagały pomocy i opieki niezbędnej do 

życia w środowisku rodzinnym  

i społecznym, tj. osobom z różnymi 

postaciami otępienia, demencją starczą, 

chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, 

zaburzeniami osobowości i zachowania, 

zaburzeniami adaptacyjnymi oraz organiczną 
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zmianą nastrojów, wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych. Uruchomiono pracę  

w następujących pracowniach: gospodarstwa 

domowego, plastyczno-rękodzielniczej, 

relaksacji i doświadczenia świata, treningu 

samoobsługi oraz rehabilitacyjnej. 

Uczestnicy mogli podtrzymać posiadane już 

umiejętności, rozwijać zainteresowania 

i poczucie własnej wartości, ponadto 

kształtowali umiejętności komunikowania się 

z ludźmi, umiejętności korzystania z takich 

form spędzania wolnego czasu jak udział  

w imprezach integracyjnych (Andrzejki, 

Wigilia, Sylwester). Uczyli się także radzenia 

sobie z problemami życia codziennego, 

przygotowywania posiłków, dbania o higienę 

i wygląd zewnętrzny, dokonywania 

zakupów, korzystania z urządzeń 

gospodarstwa domowego, rozwijali  

i odkrywali talenty artystyczne. W ramach 

zajęć rehabilitacyjnych zwiększano kondycję 

i sprawność fizyczną uczestników, 

niwelowano istniejące dysfunkcje ruchowe, 

kształtowano postawy świadomej aktywności 

rekreacyjno-sportowej wśród uczestników. 

Nastąpił wzrost aktywności psychoruchowej, 

oraz sprawności fizycznej uczestników 

poprzez codzienną działalność zarówno 

grupową i indywidualną w pracowni 

rehabilitacyjnej oraz wzrost umiejętności 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 

umiejętności funkcjonowania w grupie. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania ze środków 

finansowych Wojewody Małopolskiego  

w miejscu wykonywania zadania, 

- informacja o współfinansowaniu zadania ze 

środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego została umieszczona na 

stronie internetowej, 

- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny 

byli informowani o fakcie dofinansowania 

zadania ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 
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Zadanie 6 

Nazwa zadania 

Prowadzenie środowiskowego domu 

samopomocy (typ B) dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie  

o zasięgu ponadgminnym 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.049.978,98 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

912.960 zł/87 % 

dotacja ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

112.018,98 zł/10 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 25.000 zł/3 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 912.960 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
24/7 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 60 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie im. św. Kingi w Tarnowie,  

al. Matki Bożej Fatimskiej 6. Podopieczni 

Domu mieli zapewnioną opiekę odpowiednią 

dla typu schorzenia, uczestniczyli w rożnych 

formach terapii i zajęciach integracyjnych, 

które przyczyniły się do poprawy stanu 

zdrowia i rozwoju umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego życia. 

Promocja zadania 
Dni otwarte placówki, imprezy integracyjne, 

pikniki, festyny 

 

Zadanie 7 

Nazwa zadania 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 2.269.379,37 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

1.321.464 zł/58 % 

dotacja ze środków finansowych Wojewody 
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% całkowitego kosztu** Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

947.915,37 zł/42 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 1.321.464 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
60/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 64 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 

Intelektualnie w Tarnowie, ul. Robotnicza  

4. Zapewniono mieszkańcom Domu 

całodobowy pobyt i opiekę, m. in.: 

wyżywienie, odzież, obuwie i środki 

czystości, w zależności od indywidualnych 

potrzeb zapewniono mieszkańcom pomoc  

w samoobsłudze, podstawową opiekę 

medyczną, rehabilitację leczniczą  

i społeczną, udzielono pomocy w załatwianiu 

spraw osobistych. Mieszkańcy uczestniczyli 

w zajęciach terapeutycznych, korzystali  

z możliwości kontaktów z rodziną, 

kapłanem, integrowali się ze środowiskiem 

lokalnym oraz uczestniczyli w zajęciach 

szkolnych, w tym rewalidacyjnych. 

Promocja zadania 
Informacje o ofercie Domu przekazywane do 

okolicznych powiatów 

 

Zadanie 8 

Nazwa zadania 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 

osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 577.056 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

196.056 zł/34% 

dotacja ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

381.000 zł/66% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 
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Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 196.056 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
13/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 17 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 

„Hostel” dla Osób Dorosłych 

Niepełnosprawnych Intelektualnie  

ul. Modrzejewskiej 48 w Tarnowie. 

Zapewnienie mieszkańcom - osobom 

dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie: 

całodobowej opieki, zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, 

religijnych i kulturalnych. 

Promocja zadania 

Promowanie Domu poprzez imprezy 

integracyjne, rozsyłanie informacji o ofercie 

placówki do okolicznych powiatów. 

 

Obszar wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

Zadanie 9 

Nazwa zadania 
Prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
4/4 

Całkowity koszt realizacji zadania 822.254,98 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

684.450 zł/83,24% 

Środki finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

126.900 zł/15,43% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 11.425 zł/ 1,39% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 683.929,98 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji  
zwrot niewykorzystanych środków dotacji 

(520,02 zł) 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
61/25 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 344 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Na terenie Miasta Tarnowa w 2016 r. 

działały 4 placówki wsparcia dziennego  

w formie specjalistycznej prowadzone przez: 

Stowarzyszenie ,,Siemacha”, Fundację ,,Ich 

Pasje”, Fundację ,,Partnerstwo Dla 
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Przyszłości” i Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Wszystkie 

placówki działały zgodnie z przepisami 

ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz w oparciu o: ustawę  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz  rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie 

musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzona placówka wsparcia dziennego. 

Placówki działały co najmniej przez  

4 godzinny dziennie przez cały rok w dni 

robocze od poniedziałku do piątku (w tym 

również w wakacje i ferie). 

Oferta placówek skierowana była przede 

wszystkim do dzieci z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, z rodzin 

dysfunkcyjnych, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym,  

z niepowodzeniami edukacyjnymi 

wynikającymi z zaniedbań środowiskowych, 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

z zaburzeniami komunikacji językowej, 

zaburzeniami zachowania. W związku  

z powyższym w każdej placówce 

dokonywano okresowej oceny sytuacji 

każdego dziecka w miarę potrzeb, lecz nie 

rzadziej niż raz na pół roku oraz zapewniano 

dzieciom zgodnie z potrzebą m.in. pomoc  

w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój 

zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia 

socjoterapeutyczne, terapeutyczne, 

korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 

profilaktyczne. Dzieci w trakcie pobytu  

w placówce otrzymywały również posiłek 

dostosowany do pory dnia. 

Osiągnięte rezultaty to: 

 zmniejszenie u dzieci deficytu 

edukacyjnego, 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa, 

stabilności i własnej wartości dziecka, 

 zmniejszenie liczby dzieci sięgających po 

środki psychoaktywne i stosujących 

przemoc, 

 opóźnienie wśród dzieci wieku inicjacji 

używania środków psychoaktywnych, 

 nabycie pozytywnych wzorców 

zachowania w grupie, 

 poprawa kondycji fizycznej u dzieci, 
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 zmniejszenie skutków zaniedbań 

środowiskowych, 

 wzmocnienie funkcji opiekuńczo-

wychowawczych tarnowskich rodzin. 

Promocja zadania 

 informacja o współfinansowaniu placówek 

wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej ze środków budżetu Miasta 

Tarnowa znajdowała się w widocznym 

miejscu w  placówkach, 

 na stronie internetowej/facebook 

organizacji prowadzących placówki 

zamieszczono logo Miasta Tarnowa wraz  

z linkiem do strony głównej internetowej 

miasta Tarnowa oraz informację  

o współfinansowaniu zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa 

 na stronie internetowej organizacji 

prowadzących placówki zamieszczano 

krótkie informacje i zdjęcia z realizacji 

zadania, 

 ustnie informowano uczestników zadania  

i ich rodziny o fakcie dofinansowania 

działalności placówki ze środków budżetu 

Miasta Tarnowa, 

 w przypadku zorganizowanych 

uroczystości były w widocznym miejscu 

umieszczane roll-upy (wypożyczone z UMT) 

potwierdzające współfinasowanie zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa. 

 promowano ważne wydarzenia z życia 

placówek w lokalnych publikacjach 

prasowych (np. Kurier Tarnowski, Miasto i 

Ludzie, miesięcznik Tarnów.pl) 

 

 

Obszar przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
 

Zadanie 10 

Nazwa zadania 
Prowadzenie punktu opieki nad osobami 

nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie 

miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 784.357  zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/% całkowitego 

kosztu   

788.402 zł/98 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania  
300 zł/0% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  19.400 zł/2 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 764.657.66 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy koszt prowadzenia punktu w części 

pokrytej z dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
25 osób w tym 10 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

W 2016 r. opieką objęto 2.650 osób 

dowiezionych do Punktu przez Policję i Straż 

Miejską. Badania lekarskie zapewniono 

ponadto 2.465 osobom zatrzymanym, które 

następnie zostały umieszczone w 

Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych 

(Komisariat Policji Tarnów Centrum, 

Narutowicza 6). 

Zgodnie z podpisaną umową ze Szpitalem 

Wojewódzkim św. Łukasza w Tarnowie, ze 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyjęto 

94 osoby. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przyjęcia do Punktu odbywały się we 

wszystkie dni tygodnia całodobowo, zgodnie 

z procedurą przyjęć.   Zapewniono osobom 

nietrzeźwym: 

 opiekę terapeutyczną, 

 opiekę profilaktyczną dla osób 

nietrzeźwych, 

uzależnionych, współuzależnionych, 

 bezpieczne warunki pobytu w Punkcie, 

 dokonanie zabiegów higieniczno-

sanitarnych. 

Ponadto współpracowano z Domem dla 

Bezdomnych Mężczyzn, Policją, SOR oraz 

Strażą Miejską. 

W ramach realizacji działań profilaktycznych 

przeprowadzono rozmowy z osobami 

pozostającymi do wytrzeźwienia oraz ich 

rodzinami i bliskimi, w trakcie których: 

 motywowano do wychodzenia  

z bezdomności, 

  udzielono informacji o placówkach,  

w  których można uzyskać pomoc medyczną 

i terapeutyczną, 

  udzielono porad w przypadku 

występowania przemocy w rodzinie. 

W ramach realizacji programu terapii 
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psychologicznej dla osób uzależnionych oraz 

współuzależnionych od alkoholu odbywały 

się dyżury: 

  socjoterapeuty - 2 razy w tygodniu po  

2 godziny, łącznie 212 godzin; 

  psychologa – 4 godziny miesięcznie, 

łącznie                       48 godzin, 

  prawnika – 2 godziny miesięcznie, łącznie 

24 godziny. 

Promocja zadania  

  informację o realizacji zadania 

zamieszczono na stronie internetowej 

www.rynek4.org oraz na profilu FB 

(hasło:https), 

  przeprowadzone zostały dwie konferencje 

prasowe dla mediów, informacje  

nt. konferencji zostały zamieszczone na 

portalach: Tarnowskiego Towarzystwa 

Profilaktyki Społecznej i Faceeboku 

 

Zadanie 11 

Nazwa zadania 
Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz 

telefonu zaufania dla mieszkańców  

w trudnych sytuacjach 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 78.536 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/% całkowitego 

kosztu zgodnie z umową  

24.000 zł/30,56 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania  
200 zł/0,3 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  54.336 zł/69,18 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
45/45 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

W Poradni Specjalistycznej udzielono 1536 

porad specjalistycznych, w Telefonie 

Zaufania podczas dyżurów dzienno-nocnych 

przyjęto 936 zgłoszeń i udzielono 

stosownych porad natomiast podczas 

dziennych dyżurów przyjęto  735 zgłoszeń. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

udzielanie osobom znajdującym się  

w różnych trudnych sytuacjach życiowych 

informacji i psychologicznego wsparcia za 

pośrednictwem Telefonu Zaufania oraz 

http://www.rynek4.org/
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udzielanie w Poradni Specjalistycznej 

wielorakiej pomocy: psychologicznej, 

pedagogicznej, medycznej, prawnej, 

duszpasterskiej, w sprawach społecznych 

oraz terapii małżeństw. Podczas pełnionych 

dyżurów niesiono pomoc osobom które 

znalazły się w trudnej sytuacji życiowej 

przezywających problemy osobiste, konflikty 

rodzinne, załamania i próby samobójcze, nie 

radzącym sobie z trudami życia, problemami 

zawodowymi –np. brakiem pracy 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania, 

- informacja o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa została 

umieszczona na stronie internetowej wraz  

z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa,  

a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta, 

- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny 

zostali poinformowani o fakcie 

dofinansowania zadania ze środków budżetu 

Miasta Tarnowa, 

- umieszczenie informacji Projekt 

współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa 

na ulotkach informacyjnych 

- zamieszczanie na drukach wysyłanych 

przez stowarzyszenie informacji o treści: 

Stowarzyszenie „ARKA” Poradnia 

Specjalistyczna i telefon zaufania  

w Tarnowie jest w roku 2016 partnerem 

Miasta Tarnowa w realizacji zadania 

publicznego z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

Zadanie 12 

Nazwa zadania 

Zapewnienie osobom bezdomnym 

uzależnionym od alkoholu poradnictwa 

psychologicznego, mającego na celu 

zwiększenie ich motywacji do podjęcia 

leczenia odwykowego oraz wychodzenia  

z bezdomności 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.000 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu  zgodnie z umową  

6.000 zł/75 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania 
2.000 zł/25 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacja została wykorzystana w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
1 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania Przeprowadzono 141 konsultacji 

psychologicznych, którymi objęto 94 osoby 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty (w tym 

zrealizowane przedsięwzięcia) 

W wyniku podjętych działań zabezpieczono 

profesjonalną pomoc dla osób 

przebywających na terenie Domu dla 

Bezdomnych Mężczyzn oraz zgłaszających 

się celem uzyskania doraźnej pomocy, przez 

co rozpoczęto proces zmian  

w sposobie postrzegania własnej sytuacji 

życiowej co często determinuje dalsze 

zachowania. Osoby korzystające ze wsparcia 

psychologicznego poznały możliwe drogi 

wyjścia z nałogu alkoholowego oraz 

bezdomności, odkrywały swoje zasoby 

życiowe, poznały możliwości rozwiązywania 

problemów, sytuacji trudnych i kryzysów bez 

konieczności sięgania po alkohol. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania, 

- informacja o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa została 

umieszczona na stronie internetowej wraz  

z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa,  

a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta 

 

Zadanie 13 

Nazwa zadania 
Prowadzenie abstynencyjnych grup 

wsparcia 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.960 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł 

% całkowitego kosztu 

6.000 zł/75 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł /% całkowitego kosztu realizacji zadania  
0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%  1.960 zł/25 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 

0 zł 

W dniu 31 stycznia 2017 r. dotacja została 

zwrócona w całości. 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Organizacja w dniu 31 stycznia 2017 r. 

zwróciła kwotę dotacji na konto Urzędu 

Miasta Tarnowa, składając jednocześnie 

informację w Wydziale Zdrowia i Polityki 

Społecznej  o niezrealizowaniu zadania   

z uwagi na brak możliwości  zatrudnienia 

osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do 

realizacji zadania. 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
- 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania  -  

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
zadanie nie zostało zrealizowane 

Promocja zadania - 

 

Zadanie 14 

Nazwa zadania 

Organizacja kolonii socjoterapeutycznej 

dla dzieci pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych, w których występuje 

uzależnienie od alkoholu 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 26.679,72 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu  

25.000 zł/94 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania 
184 zł/1 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  1.500 zł/5 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 24.995,72 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy koszt zakupu wyprawek pokrytego  

z dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
6 osób w tym 3 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 20 dzieci – uczniów szkół podstawowych 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  Kolonię przeprowadzono zgodnie  
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(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) z programem kolonii oraz programem 

socjoterapeutycznym. Szczególny nacisk 

położony został na dostarczanie wiedzy                         

o szkodliwości palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania narkotyków, w tym 

dopalaczy. Poprzez realizację programu 

socjoterapeutycznego ograniczone zostało 

podejmowanie zachowań ryzykownych przez 

uczestników kolonii, nastąpiła u nich 

poprawa w nawiązywaniu relacji 

interpersonalnych i rozwiązywaniu 

problemów. Dzieci uczyły się: 

- umiejętności organizowania i spędzania 

wolnego czasu, 

- nawiązania i wzmocnienia pozytywnych 

kontaktów             z rówieśnikami, 

- kształtowania umiejętności współżycia 

społecznego              i systemu wartości 

opartego na ogólnie przyjętych zasadach 

współżycia społecznego, zgodnie                        

z obowiązującym prawem, 

- wzmocnienia nawyków zdrowego stylu 

życia, 

- prezentowania różnych form aktywności 

w nawiązaniu do specyfiki regionu. 

Ponadto dzieci doskonaliły samodzielność 

poprzez duży udział w planowaniu  

i organizacji życia kolonijnego. Miały też 

okazję do  poszerzenia swojej wiedzy                         

z zakresu: geografii, przyrody, historii, 

kultury regionu,    a także do rozwoju swoich 

zainteresowań i talentów. 

Poprzez organizację dużej ilości zajęć 

rekreacyjnych, sportowych i terenowych 

poprawiła się sprawność fizyczna i ruchowa 

uczestników kolonii. 

W trakcie trwania 10 - dniowej kolonii, 

zorganizowano szereg wycieczek: do 

Morskiego Oka, Gliczarowa Górnego, 

Zakopanego, Murzasichla, na Gubałówkę, 

Wiktorówki, Jaszczurówki, Rusinową 

Polanę. Podczas wycieczek dzieci poznały 

nowe nieznane im zakątki naszego kraju, 

piękno i historię polskich gór. W czasie 

spacerów okolicznymi szlakami 

turystycznymi  dzieci poznawały florę i 

faunę Tatrzańskiego Parku Narodowego, 

zostały wyczulone na piękno przyrody                      

i ochronę środowiska naturalnego. 

Każde dziecko otrzymało wyprawkę (bluzy  
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i bluzki, spodnie, sukienki, dresy, obuwie 

sportowe, t-shirty, getry, bieliznę osobistą, 

peleryny, plecaki, środki czystości)  

o wartości ok. 250 zł. 

Promocja zadania 
 informacja o kolonii na stronie 

internetowej stowarzyszenia 

www.stowarzyszenie-kras.pl 

 

Zadanie 15 

Nazwa zadania 
Prowadzenie Ośrodka poradnictwa  

i terapii rodzin 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 

 
131.250 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/% całkowitego 

kosztu zgodnie z umową 

130.000 zł/99% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania  
1.250  zł/1% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 130.000  zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
11/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

w ramach realizacji zadania udzielono 946 

świadczeń. Specjalistyczną pomocą 

terapeutyczną objętych zostało łącznie  249 

osób w tym 27 rodzin i 172 osoby 

indywidualnie 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach realizacji zadania udzielano 

specjalistycznej pomocy w problemach 

związanych  z zaburzeniami zachowania  

i emocji, nadpobudliwości, zaburzeń 

lękowych i depresyjnych, zaburzeń 

adaptacyjnych, odżywiania, sięgania po 

substancje psychoaktywne. 

Prowadzone były  sesje  terapii 

indywidualnej i rodzinnej na terenie ośrodka 

oraz w domu klientów. Prowadzono zajęcia 

grupowe, sporządzano diagnozę klienta oraz 

udzielano porad dla mieszkańców miasta 

Tarnowa. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania 

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 

wykonywania zadania, 
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- informacja o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa została 

umieszczona na stronie internetowej wraz  

z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa,  

a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta, 

- umieszczanie logo zleceniodawcy  

na wszystkich materiałach, w szczególności 

promocyjnych, informacyjnych,  

szkoleniowych i edukacyjnych 

 

Obszar ochrony i promocji zdrowia  
 

Zadanie 16 

Nazwa zadania Edukacja prozdrowotna 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.248,08 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

5.000 zł/49 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/% całkowitego kosztu realizacji 

zadania** 

3.748,08 zł/36% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 1.500 zł/15% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 
dotacja została wykorzystana i rozliczona  

w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji -- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy 

13  

w tym 5 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 47 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zorganizowanie sześciu  kursów przez 

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób 

Alergicznych Oddział w Krakowie (dwa „Jak 

żyćz astmą”, dwa „Jak żyć z POChP”, jeden 

„Jak żyć z chorobami alergicznymi i jeden 

„Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 

w chorobach alergicznych”). Ogółem  

w sześciu zorganizowanych kursach 

uczestniczyło 47 mieszkańców Tarnowa. 

Promocja zadania  

Promocja kursów „Jak żyć z astmą”, „Jak 

żyćz POChP” „Jak żyć z chorobami 

alergicznymi” i „Pierwsza pomoc w stanach 

zagrożenia życia w chorobach alergicznych” 

poprzez afisze, plakaty, ulotki, stronę 

internetową Polskiego Towarzystwa 
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Zwalczania Chorób Alergicznych. 

Wszystkie informacje zawierały treść 

o wsparciu finansowym z budżetu Miasta 

Tarnowa. 

 

Obszar działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Zadanie 17 

Nazwa zadania Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 

Liczba złożonych ofert 51) 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 41) 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/liczba 

podpisanych umów* 
5/5 

Całkowity koszt realizacji zadania 

107.397,85 zł 

(w tym 30.000 zadanie realizowane z ustawy  

o zdrowiu publicznym) 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

84.000 

(w tym 30.000 zadanie realizowane z ustawy  

o zdrowiu publicznym)/78% 

Środki finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

7.004,04 zł/7% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 16.393,81 zł/15% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacja została wykorzystana i rozliczona w 

całości 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji -- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy 

41( w tym 13 osób w ramach zadania 

realizowanego z ustawy o zdrowiu 

publicznym) 

w tym 10 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

156 ( w tym 30 uczestników w ramach 

zadania realizowanego z ustawy o zdrowiu 

publicznym) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- W programie realizowanym przez 

Stowarzyszenie Klub „Amazonka” 

uczestniczyło 45 kobiet. W ramach zadania 

odbyły się ćwiczenia na sali prowadzone 

przez rehabilitanta (37 godz.), rehabilitacja 

na basenie (14 godz.). Ponadto wykonano 

360 masaży limfatycznych łącznie u 17 

kobiet, u 12 kobiet wykonano taping 

medyczny. Zorganizowano również 

spotkania z kobietami, na których omawiano 

tematy dotyczące badań profilaktycznych. 

- Z programu realizowanego przez 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych „START” skorzystało 

16 osób. Zajęcia usprawniające odbywały się 
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2 razy w tygodniu, łącznie przeprowadzono 

180 godzin zajęć rehabilitacyjnych. 

- W ramach zadania publicznego 

realizowanego na rzecz osób przewlekle  

i obłożnie chorych przez Polskie 

Towarzystwo Walki z Kalectwem lekarze 

przeprowadzili badania wstępne i kontrolne  

u 35 osób (70 godz.), rehabilitanci 

przeprowadzili zabiegi rehabilitacyjne  

w domu u 35 osób przewlekle  

i obłożnie chorych (350 godz.) również 

udzielane były porady przez psychologa (24 

godz.).  

- Ponadto Polskie Towarzystwo Walki 

z Kalectwem realizowało zadanie na rzecz 

osób ze znacznie ograniczoną sprawnością 

ruchową. W ramach tego zadania  lekarze 

przeprowadzili badania wstępne i końcowe  

u 30 osób (40 godz.) ze znacznie ograniczoną 

sprawnością ruchową. Przeprowadzona 

została również rehabilitacja ruchowa (120 

godz.)  

i muzykoterapia (60 godz.). wsparcie 

psychologiczne (10 godz.) Ponadto 

organizowane były prelekcje (6 godz.) 

promujące zdrowy tryb życia. 

- W ramach zadania z zakresu zdrowia 

publicznego realizowanego na rzecz osób 

przewlekle i obłożnie chorych przez 

Stowarzyszenie „Aktywni dla Zdrowia” 

wsparciem objęto 30 osób. Zrealizowano 300 

świadczeń z zakresu rehabilitacji  

w warunkach domowych, 13 porad 

psychologicznych w warunkach domowych, 

10 świadczeń z zakresu pielęgniarskiej 

edukacji zdrowotnej. 

Promocja zadania 

Promocja prowadzona była poprzez reklamę 

w lokalnej prasie, ulotki informacyjne, strony 

internetowe. Wszystkie informacje zawierały 

zapiso wsparciu finansowym z budżetu 

Miasta Tarnowa. 
1) cztery oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( przez trzy organizacje), a jedna oferta została złożona  

w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 

 

Zadanie 18 

Nazwa zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży 

Liczba złożonych ofert 5 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/liczba 5/5 
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podpisanych umów* 

Całkowity koszt realizacji zadania 63.866,74 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta  

Tarnowa na realizację zadania z/  

% całkowitego kosztu** 

40.500 zł/64% 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania 

** 

8.550,50 zł/13% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 14.816, 24zł/23% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 
dotacja została wykorzystana i rozliczona  

w całości 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji -- 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy 

27 

w tym 5 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 150 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie 

„Bądźmy Razem” w Tarnowie dla 10 dzieci 

wraz z rodzicami zajęć grupowych metodą 

V. Sherborne (łącznie 30 godz.),  6 dzieci 

wraz z rodzicami skorzystało z konsultacji 

psychologiczno-pedagogicznych (6 godz.). 

Ponadto zrealizowano dla 7 dzieci (61 

godzin0 terapię metodą integracji 

sensorycznej. Prowadzono również 

telefoniczne konsultacje dla rodziców oraz 

uaktualniono indywidualne programy 

terapeutyczno-edukacyjne. Łącznie 

działaniami Stowarzyszenie objęło 20 dzieci  

i ich rodziców. 

- Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „To 

Co Wspólne” w Tarnowie dla 12 uczniów 

niepełnosprawnych łącznie 90 godzin zajęć 

ruchowych ogólnie  usprawniających,  

zajęć psychologiczno-rewalidacyjnych  

z elementami stymulacji sensorycznej oraz 

zajęć terapii behawioralnej. Ponadto objęto 

wsparciem rodziców dzieci uczestniczących  

w programie. 

- Przeprowadzenie przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Tarnowie dla 15 dzieci zajęć 

rehabilitacyjnych (120 godz.), zajęć 

psychologicznych (80 godz.), zajęć 

rewalidacyjno- pedagogicznych (120 godz.), 

terapii logopedycznej (120 godz.). Ponadto 

rodzice i opiekunowie otrzymywali bieżący 

instruktaż do pracy w warunkach domowych,  

a także mogli uczestniczyć z dzieckiem  
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w terapii i rehabilitacji. 

- Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie 

„Ich Lepsze Jutro” indywidualnych 200 

spotkań terapeutycznych w Gabinecie 

Integracji Sensorycznej, 50 indywidualnych 

spotkań terapeutycznych w Gabinecie 

Terapii Psychologicznej, 50 indywidualnych 

spotkań terapeutycznych w Gabinecie 

Terapii Logopedycznej i 50 indywidualnych 

spotkań rehabilitacyjnych w Gabinecie 

Fizjoterapiii Korekty Wad Postawy. Łącznie 

terapią i rehabilitacją objęto 16 dzieci i ich 

rodziców. 

- Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie 

„Ich Lepsze Jutro” 29 godzin zajęć 

ruchowych, w tym korekty wad postawy, 55 

godzin zajęć z pedagogiem-terapia 

behawioralna, 20 godzin zajęć 

logopedycznych, 55 godzin zajęć 

pedagogicznych. Łącznie terapią i objęto 12 

dzieci i ich rodziców. 

Promocja zadania 

Promocja prowadzona była poprzez lokalne 

radio, zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej stowarzyszeń i stronie 

internetowej Gminy Miasta Tarnowa 

www.tarnow.pl, zamieszczenie ogłoszeń  

w lokalnej prasie oraz za pomocą tablicy 

informacyjnej. 

Wszystkie informacje zawierały zapis  

o wsparciu finansowym z budżetu Miasta 

Tarnowa. 

 

Zadanie 19 

Nazwa zadania 
Program opieki domowej dla obłożnie  

i terminalnie chorych (prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu medycznego) 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/liczba 

podpisanych umów*  
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 37.775,32 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

0 zł 

wkład miasta to użyczony sprzęt medyczny 

którego cena zakupu wynosiła 141.711 zł 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania 

** 

16.427,32 zł/43% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 21.348,00 zł/57% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę - 
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Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy 

13 

w tym 13 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 176 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Prowadzenie przez Tarnowskie Hospicjum 

Domowe dla mieszkańców miasta Tarnowa 

nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu 

medycznego  

i rehabilitacyjnego. Hospicjum realizuje  

zadanie ze środków własnych natomiast 

wkład Gminy Miasta Tarnowa stanowił 

sprzęt medyczny, którego cena zakupu 

wynosiła 141.741 zł. Wypożyczono łącznie 

176 osobom: łóżka rehabilitacyjne, materace 

przeciwodleżynowe, ssak elektryczny, 

koncentrator tlenu, infuzor akumulatorowy, 

wspornik metalowy itp. 

Udzielanie instrukcji odnośnie wykorzystania 

wypożyczanego sprzętu medycznego 

Promocja zadnia 

Promocja wypożyczalni sprzętu medycznego 

i rehabilitacyjnego prowadzona była  

w formie plakatów.   

 

Obszar udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa. 
 

Zadanie 20 

Nazwa zadania 
Nieodpłatna pomoc prawna – prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie Miasta Tarnowa w 2016 r. 

Liczba złożonych ofert 6 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 6 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 146.192 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Państwa  

na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

119.892 zł/82,01% 

dotacja z budżetu państwa 

Środki finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

12.500 zł/8,55% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 13.800 zł/9,44% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji zadanie w trakcie rozliczenia 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji zadanie w trakcie rozliczenia 
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Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
zadanie w trakcie rozliczenia 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 336 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
zadanie w trakcie rozliczenia 

Promocja zadania 

opracowanie, druk i dystrybucja ulotek 

informacyjnych o świadczonych usługach 

prawnych, promocja projektu w mediach 

lokalnych (artykuły w dwutygodniku Kurier 

Tarnowski, wywiad w Radiu RDN) 

 

Zadanie 21 

Nazwa zadania 
Nieodpłatna pomoc prawna – prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie Miasta Tarnowa w 2016 roku 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania  120.600 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania w zł/ 

% całkowitego kosztu** 

100.000 zł/82,92% 

Środki finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł w zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

4.500 zł/3,73% 

Wkład osobowy organizacji zł/ %** 16.100 zł/ 13,35% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji zadanie w trakcie rozliczenia 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji zadanie w trakcie rozliczenia 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
zadanie w trakcie rozliczenia 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 671 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
zadanie w trakcie rozliczenia 

Promocja zadania 

opracowanie, druk i dystrybucja ulotek 

informacyjnych o świadczonych usługach 

prawnych oraz poradników ,,krok po kroku”, 

promocja projektu w mediach lokalnych 

(artykuły w dwutygodniku Kurier Tarnowski, 

wywiady w Radiu RDN i Radiu Kraków/ 

Oddział w Tarnowie) 
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Obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

Zadanie 22 

Nazwa zadania 
Rozwój i upowszechnianie umiejętności 

cyfrowych tarnowskich seniorów 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 69.191,82 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

40.000 zł/57,81% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

17.691,82 zł/25,57% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 11.500 zł/16,62% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 40.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
6 osób, w tym 1 wolontariusz 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 223 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zrealizowano 249 zajęć edukacyjnych 

mających na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 

miasta Tarnowa w wieku powyżej 55 roku 

życia, w których wzięły udział 223 osoby. 

Ponadto udzielane były porady dotyczące 

korzystania z komputera, pozwalające na 

pogłębienie wiedzy i umiejętności osób 

uczestniczących w projekcie w wymiarze  

4 godziny dziennie we wszystkie dni 

robocze, przez cały okres realizacji zadania. 

Promocja zadania 

Promocja odbywała się poprzez strony 

internetowe oraz serwisy społecznościowe, 

media lokalne oraz ogólnopolskie (TVP3),  

a także ekspozycję plakatów na terenie 

Tarnowa. 

 

Zadanie 23 

Nazwa zadania 
Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów 

Aktywności Senioralnej 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 (oferta wspólna) 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 262.365,96 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

240.000 zł/91,48% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 22.400 zł/8,54% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 239.965,96 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji zwrócono 34,04 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
23 osoby, w tym 13 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 407 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach zadania zaktywizowano 407 

seniorów w wieku powyżej 55 lat. 

Zrealizowano 196 godzin warsztatów 

komputerowych, 102 godziny warsztatów 

językowych, 46 godzin warsztatów 

artystycznych, 29 godzin kursu tańca,  

6 godzin nauki śpiewu, 201 godzin zajęć 

Pilates/ Fitness, 460 godzin zajęć 

usprawniających z fizjoterapeutą, 4 spotkania 

z ciekawymi ludźmi, 4 wyjazdy integracyjne 

oraz 4 imprezy integracyjne. 

Zorganizowano również obchody 

Tarnowskiego Tygodnia Seniora oraz Dnia 

Seniora, a także wydano także 4 numery 

„Gazety dla seniora” w nakładzie 2.000 sztuk 

każda. Kluby działające w ramach 

wszystkich czterech centrów były czynne co 

najmniej 4 razy w tygodniu przez minimum  

4 godziny dziennie. 

Promocja zadania 

Poprzez stronę www.centrasenioralne.pl, 

poprzez wydanie 4 numerów „Gazety dla 

seniora” w nakładzie 2.000 sztuk każda,  

a także poprzez lokalne media (RDN 

Małopolska, Miasto i Ludzie). 

 

Zadanie 24 

Nazwa zadania Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 53 210,38 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

26 000 zł/49% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

8.537,29 zł/16% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 18.680 zł/35% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 25.993,09 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji Mniejsze koszty realizacji zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
18 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 2744 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

wykłady, seminaria, warsztaty, biesiada, 

spektakl, spotkania muzealne, występy 

chóru, Dyskusyjny Klub Książki Mówionej, 

spotkania z lekarzami, zajęcia muzyczne, 

zajęcia świetlicowe 

Promocja zadania 

zaproszenia, plakaty, strona internetowa, tv 

internetowa IMAV, Niezależny Serwis 

informacyjny Kadr 

 

Zadanie 25 

Nazwa zadania 
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób  

w podeszłym wieku w integracji  

z młodzieżą 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 104.100 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

99.000 zł/95 % 

w tym 79.200 zł ze środków finansowych 

Wojewody Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

1.800 zł/2 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.300 zł/3 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 99.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
22/15 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 130 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zmiany w samopoczuciu i poziomie 

aktywności seniorów, przyczyniające się do 

zmniejszenia poziomu społecznego 

wykluczenia tej grupy wiekowej. Uczestnicy 

warsztatów nabyli nowe umiejętności (np. 

obsługa komputera, ćwiczenia pamięci, 
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koncentracji, logicznego myślenia, technik 

rękodzielniczych, fitness, znajomość języka 

angielskiego, itp.), które wykorzystują  

i rozwijają także po zakończeniu warsztatów. 

Dzięki pozytywnym doświadczeniom 

uzyskanym podczas warsztatów seniorzy są 

bardziej skłonni do korzystania z innych 

form aktywizacji, a co za tym idzie 

zmniejsza się poziom ich bierności i izolacji. 

Promocja zadania 

- wszyscy uczestnicy zadania byli 

informowani o fakcie dofinansowania 

działalności ośrodka ze środków budżetu 

Miasta Tarnowa oraz środków Województwa 

Małopolskiego 

- zamieszczanie na dokumentach  

i wysyłanych drukach informacji o treści 

Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie ośrodka 

wsparcia dla osób w podeszłym wieku  

w integracji z młodzieżą” jest 

współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa 

oraz dofinansowane ze środków otrzymanych 

od Wojewody Małopolskiego  

 

Obszar nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
 

Zadanie 26 

Nazwa zadania 

Organizacja wolnego czasu młodzieży 

szkolnej poprzez prowadzenie zajęć 

pozaszkolnych w szczególności 

artystycznych, w tym w integracji  

z niepełnosprawnymi 

Liczba złożonych ofert 3 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 55.430 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

40.000 zł 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

5.730 zł/10,34 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 9.700 zł/17,50 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 40.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji dotacja wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
18 w tym 6 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 44 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Stow. „To, co wspólne” – zrealizowano   

2 razy po 60 godzin zająć teatralnych dla  

2 grup ośmioosobowych;  30 godzin zajęć 

plastycznych dla 1 gr. ośmioosobowej; 20 

godzin zajęć muzycznych dla gr. 

ośmioosobowej; 30 godzin zajęć 

fotograficznych dla gr. sześcioosobowej; 30 

godzin zajęć arteterapii dla gr. 

sześcioosobowej; wystawiono 6 spektakl, 

zorganizowano 2 wyjścia do teatru oraz 

warsztaty teatralne z  aktorem Jerzym Palem. 

Stow. KANON – przeszkolenie 36 uczniów 

w wieku 9-15 lat w trzech grupach 

artystycznych (po 12 osób w każdej gr.) 

w dziedzinie muzyki, teatru i plastyki 

(łącznie zrealizowano 180 godzin); 4 wizyty 

studyjne; 2 występy publiczne;  

3 spotkania ze specjalistą (łącznie 10 godzin) 

Promocja zadania 

Stow. „To, co wspólne” – bogata 

dokumentacja na 6 portalach i 2 stronach 

internetowych (Stowarzyszenia i SP 9) 

i telewizji IMAV, wielu prywatnych kontach 

portali społecznościowych (rodzice, 

uczniowie, nauczyciele). Plakaty na tablicach 

ogłoszeń w SP 9, Tarnowskim Teatrze i na 

terenie miasta. Udzielono wywiadu do RDN 

Małopolska. 

Stow. „Kanon” 2 etapowa akcja promocyjna: 

27.02.-07.03.2016 r. – emisja spotów 

reklamowych i 2-9.09.2016 emisji w RDN 

Małopolska. Plakaty informujące o zajęciach 

2-krotnie zamieszczane w szkołach, banner 

informujący i zapraszający na zajęcia, 

informacja w ogłoszeniach kościelnych. 

Ponadto informacje o zadaniu na stronie 

internetowej stowarzyszenia. 

 

Zadanie 27 

Nazwa zadania 
Prowadzenie centrum systemowego 

rozwoju dzieci i młodzieży 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 83.798 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ / % całkowitego 

kosztu** 

70.000 zł/83,53% 
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Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

13.798 zł/16,47 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 70.000 zł/83,53% 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji dotacja wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
13 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 105 dzieci i 160 rodziców 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

KCEM KANA - zrealizowano: 28 

cyklicznych spotkań edukacyjno-sportowych 

w 4 grupach wiekowych (4-15 lat); 81 lekcji 

pływania (27 spotkań po 3 godziny); 58 

godzin spotkań szachowych; 39 godzin zajęć 

z piłki nożnej; 18 godzin zajęć taniec/fitness; 

24 godziny zajęć TECNIC; 2 warsztaty  

i audycje radiowe; 2 spotkania integracyjne 

dla dzieci z udziałem rodziców w Tarnowie; 

zaproszono 15 gości dla grupy JUNIOR+, 

JUNIAR Tarnów, JUNIOR Mościce, 

SpecGrupa. 

Promocja zadania 

KCEM KANA - Różnorodna promocja 

medialna i reklama: radio (spot 

informacyjny); plakaty (poprzez firmy 

Center -Med., Bruk-Bet, BGŻ BNP Paribas, 

Grupa Azoty, PSG; instytucje: szkoły, 

parafie, urzędy); projektory TV w KCEM 

KANA i w przychodniach Center-Med.); 

strony www. (mediów, portali, Partnerów, 

instytucji oraz własna strona internetowa, 

facebook, twitter). Na bieżąco informowano 

media i partne-rów o formie zajęć np. Dzień 

Rodziny. Ponadto logotyp „Polski Biegun 

Ciepła” został zamieszczony na nośnikach 

(billboardach, dyplomach, zaproszeniach, 

ulotkach, tablicy na budynku). 

 

Zadanie 28 

Nazwa zadania 

Organizacja atrakcyjnych form zajęć  

o charakterze cyklicznym dla dzieci  

z tarnowskich przedszkoli, rozwijających 

ciekawość świata i zainteresowania  

z różnych dziedzin wiedzy 

Liczba złożonych ofert 3 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 62.312,02 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

40.000 zł/64,19% 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

3.523,59 zł/ 5,65% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 18.930 zł/30,38% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 39.858,43 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niewykorzystanie środków 

zwrot - 142,19 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
40 w tym 19 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 605 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Stow. Ich Lepsze Jutro - Zrealizowano 7 

spotkań warsztatowych („Spotkanie  

z tancerzem, chemikiem, malarzem, 

restauratorem, podróżnikiem, muzykiem, 

dziennikarzem);  2 imprezy plenerowe: „II 

Olimpiada Sportowa na wesoło” oraz 

„Przedszkolna Majówka”; 1 wystawę 

artystyczną „Mój świat” zorganizowana w 

Galerii Sztuki HORTAR. 

Stow. Ad Maximam – 16 spotkań dla 12 

dzieci w wieku 4-7 lat; 2 spotkania 

integracyjne dla rodzin uczestników zadania: 

Festyn Rodzinny i Spotkanie 

podsumowujące na zakończenie projektu,  

1 wycieczka, 1 teatrzyk kukiełkowy,   

1 zabawa plenerowa, 1 piknik w Parku 

Strzeleckim. 

Promocja zadania 

Stow. Ich Lepsze Jutro – o wybranych 

modułach projektu informowały lokalne 

media, projekt promowany był na stronie 

internetowej Stowarzyszenia, na portalu 

społecznościowym Facebook, na stronie 

internetowej Przedszkola Publicznego nr 34 

w Tarnowie, każde zajęcia rozpoczynały się  

i kończyły informacją spikerską,  że projekt 

jest współfinansowany z budżetu Miasta 

Tarnowa. 

Stow. Ad Maximam -  3 artykuły  

o charakterze promocyjno- sprawozdawczym 

w kwartalniku MAKSYMILIAN, informacje  

i zdjęcia na stronach internetowych oraz 

portalu społecznościowym, udział  

w programi porannym radia RDN 

Małopolska, plakaty – 25 sztuk, ulotki – 100 

sztuk, kalendarze promocyjne  - 15 sztuk. 
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Zadanie 29 

Nazwa zadania 

Organizacja atrakcyjnych form 

demokratycznego dyskutowania młodzieży 

wzmacniających ich większe 

zaangażowanie społeczne i lepsze 

rozumienie problemów 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 31.200 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

25.000 zł 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

3.800 zł/11,95 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.000 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 24.400 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

jedna z debat nie została wykonana  

w terminie realizacji zadania publicznego – 

zwrot 600 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
22 w tym 15 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 162 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

14 Debat w stylu oksfordzkim rozgrywane  

w systemie sportowych pojedynków – 

zrealizowano o 1 debatę mniej niż 

planowano (zwrot 600 zł.), poprzedzone  

7 warsztatami 2-dniowymi po 8 godz., 

przygotowującymi do debat między-

szkolnych (ukończyło je 84 os.). W dniach 

30.03.-30.11.2015 brali w nich udział 128 

uczniów. 

Promocja zadania 

Projekt realizowany pod Honorowym 

Patronatem Prezydenta  Miasta Tarnowa oraz 

Biskupa Tarnowskiego. Patronat medialny: 

RDN Małopolska oraz TEMI. Media bez 

dodatkowych opłat same wyrażają 

zainteresowanie i relacjonują przebieg 

rozgrywek w ramach Tarnowskiej Ligi 

Debatanckiej. W pomieszczeniach,  

w których odbywa się pojedynek stawiane są 

roll-upy sponsorów, wyświetlana prezentacja 

z informacją o sponsorach i darczyńcach.  

Narzędziem promocji jest Facebook 

(największy zasięg tygodniowy na fanpage – 

ponad 5 000 osoby). 
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Zadanie 30 

Nazwa zadania 

Organizacja edukacyjnych zajęć z zakresu 

autoprezentacji i retoryki dla młodzieży  

z tarnowskich gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Liczba złożonych ofert 5 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 5 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 14.950 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

15.000 zł 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

1.350 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.824 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.776 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

trudności z zrekrutowaniem uczestników do 

szkoleń dotyczących autoprezentacji 

(planowano 10 grup, zorganizowano 5) – 

zwrot  4.224 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
14 w tym 6 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 103 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Realizacja 4 godz. warsztatów „głosu”,  

2 godz. historii merytoryki, 8 godz. 

warsztatów z autoprezentacji i wystąpień 

publicznych 5 grup szkoleniowych po 10 

osób (łącznie 70 godzin); 16 godzin 

komunikacji międzykulturowej dla 4 gr. Po 

10 osób (łącznie 64 godz.) 

Promocja zadania 

Reklama na stronach internetowych: 

hybryda.com.pl, europa-polska.pl, Facebook 

Stowarzyszenia, Facebook Hybrydy, 

Facebook grupy teatralnej wolontariuszy, 

TEMI, radio, plakaty, ulotki 

 

Obszar działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży 
 

Zadanie 31 

Nazwa zadania 

Organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków 

zamieszkałych zagranicą, z elementami 

edukacji, turystyki, ekologii i wychowania 

patriotycznego 
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Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 137.423,06 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

60.000 zł/43,66 % 

 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

34.267,06 zł/24,94 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 43.156 zł/31,40% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 60.000 zł 

 Przyczyny niewykorzystania środków dotacji dotacja wykorzystana w całości 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
48 w tym 15 wolontariuszy młodzieżowych 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 103 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach letniego aktywnego wypoczynku 

dzieci i młodzieży polonijnej z Ukrainy 

zrealizowano założone cele, ugruntowano 

tożsamość narodową uczestników, 

udoskonalono komunikację w języku 

polskim, zapoznano młodzież z historią, 

tradycją, kulturą i architekturą regionalną 

Tarnowa i Małopolski. 

SPP (miejsce zakwaterowania i wyżywienia: 

OHP ul. Mościckiego 27) –kolonia dla dzieci 

i młodzieży z Kamieńca Podolskiego  

i okolic. Zorganizowano 4 wycieczki 

edukacyjne po Tarnowie oraz 2 wyjazdowe 

(Krynica Zdój, Muszyna), zwiedzono  

2 Tarnowskie muzea; przeprowadzono  

5 warsztatów z j. polskiego (5 godz.),  

3 z wychowania patriotycznego(3,5 godz.),  

1 proekologiczne (1,5 godz.); 

przeprowadzono konkurs pieśni 

patriotycznych; występ młodzieży  

w tarnowskim teatrze; gry i zabawy sportowe 

(6 godz.); 2 ogniska; 2 dyskoteki, 3 wyjścia 

na basen (6 godz.). 

TFDW – (miejsce zakwaterowania  

i wyżywienia: Tarnów, OHP ul. Mościckiego 

27) – 14-dniowa kolonia dla dzieci  

i młodzieży zorganizowano warsztaty 

plastyczne (4 godz.); zajęcia z j. polskiego 

(16 godz.); zajęcia z j. angielskiego (16 

godz.); 4 spacery po Tarnowie; 2 wyjścia do 
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galerii; 2 wyjścia do muzeum; 2 wyjścia na 

basen;  2 wycieczki; 4 koncerty dla 

społeczności lokalnej. 

TMLiKPW - miejsce zakwaterowania  

i wyżywienia: Tarnów, OHP ul. Mościckiego 

27) – 14-dniowa kolonia dla dzieci  

i młodzieży z Sambora, Stanisławowa, 

Szczerca, Strzelczysk,. Zorganizo-wano: 

wycieczki po Tarnowie (zwiedzanie 

zabytków, w tym 2 muzeów), 2 wycieczki 

(Bochnia; Kraków), zaj. sportowe: 4 wyjść 

na basen, zajęcia karate, na ściance 

wspinaczkowej oraz na terenach OHP. 

4 prelekcje i zajęcia z j. polskiego i historii 

(historia skautingu, przygotowanie do 

zwiedzania Krakowa, zwiedzanie Kurhanu, 

kwatery powstańczej z 1863 r., kwatery 

rabacji, grobów zasłużonych tarnowian na 

Starym Cmentarzu), spacer na dworzec 

autobusowy  oraz kolejowy, prelekcja nt. 

znaczenia Chrztu Polski; zajęcia z zakresu 

ekologii, wizyta w Straży Pożarnej, zajęcia  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

spotkania z harcerzami Hufca Tarnów, 

wizyta reprezentacji kolonii u zastępcy 

prezydenta m. Tarnowa. 

Ponadto wszyscy organizowali dyskoteki, 

gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz na 

zakończenie - uroczyste spotkanie 

pożegnalne. Projekty wspomogły 

kształtowanie postaw obywatelskich 

pomocnych niwelowaniu różnic obu 

narodów. 

Promocja zadania 

Afisz w miejscu noclegu,  zaproszenia dla 

uczestników z informacją o formie 

finansowania z budżetu UMT. Dokumentacja 

fotograficzna kolonii, artykuły do lokalnej 

prasy (np. Gazeta Krakowska, 

dwumiesięcznik Stow. TMLiKP-W, „Semper 

Fidelis”), informacje i zdjęcia na stronach 

internetowych: Stowarzyszenia SPP, 

Polskiego Kulturowo-Oświatowego 

Towarzystwa na Ukrainie, Miasta Tarnowa, 

ZS nr 13 w Kamieńcu Podolskim, 

miastoiludzie.pl, tarnowskieinfo.pl, 

tarnow.net, Tarnów NaszeMiasto; 

Niezależny Serwis Informacyjny KADR; 

radio Kraków; radio Eska; IMAV telewizja 

internetowa; roll-up UMT na uroczystym 

podsumowaniu. 
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Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 

Zadanie 32a 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru  

i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych, działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 33 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 32 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
33/33 

Całkowity koszt realizacji zadania 934.903,34 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

596.000 zł/64% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

278.271,48 zł/30% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 60.631,86 zł/ 6% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 596.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji Nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
480/112 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 15.443 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach 

systematycznych zajęć treningowych oraz 

udziału w rozgrywkach sportowych, 

osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemie współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży prowadzonego przez 

MSiT. 

Zadania prowadzone były w następujących 

dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka 

ręczna, wspinaczka sportowa, lekka atletyka, 

piłka siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny, 

koszykówka, strzelectwo sportowe, judo, 

boks, futsal, kung fu, szermierka, pływanie, 

brydż, karting, jeździectwo, karate, mini 

żużel i żużel. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

 

http://www.tarnow.pl/


40 

Zadanie 32b 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru  

i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych, działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 4.000 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

4.000 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 4.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
5/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 200 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w Klubie 

systematycznych zajęć treningowych oraz 

udziału w rozgrywkach sportowych. Zadanie 

prowadzone było w zakresie piłki nożnej. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 32c 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru  

i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych, działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa  

– II konkurs 

Liczba złożonych ofert 18 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 18 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
18/18 

Całkowity koszt realizacji zadania 198.754,97 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

141.400 zł /71% 

w formie wsparcia 

http://www.tarnow.pl/
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% całkowitego kosztu** 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

43.416,97 zł/22% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 13.943 zł/7% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 141.395 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

Zwrot niewykorzystanej części dotacji w 

kwocie 5,- zł, mniejsze koszty elementu 

zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
225/30 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 2.714 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach 

systematycznych zajęć treningowych oraz 

udziału w rozgrywkach sportowych, 

osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemie współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży prowadzonego przez 

MSiT.  

Zadania prowadzone były  

w następujących dyscyplinach sportu: piłka 

nożna, piłka ręczna, lekka atletyka, piłka 

siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, 

judo, futsal, pływanie, mini żużel. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 32d 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru  

i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych, działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa  

– II konkurs 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 
8.600 zł 

w formie powierzenia 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

8.600 zł/100% 

http://www.tarnow.pl/
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Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 8.600 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
9 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 80 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach 

systematycznych zajęć treningowych oraz 

udziału w rozgrywkach sportowych, 

osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemie współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży prowadzonego przez 

MSiT. 

Zadania prowadzone były  

w następujących dyscyplinach sportu: piłka 

nożna, lekka atletyka. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 33 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie  

w formie wyjazdowych, wakacyjnych 

zgrupowań sportowych, naboru i selekcji 

dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych, działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 11 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 11 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
11/11 

Całkowity koszt realizacji zadania 377.903,87 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

67.000 zł/18% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

307.054,87 zł/81% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.849 zł/1% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 67.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji Nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 94/8 

http://www.tarnow.pl/
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wolontariuszy  

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 841 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wspieranie rozwoju sportowych talentów  

w atrakcyjnej formie wyjazdowego 

zgrupowania, optymalne przygotowanie 

uczestników do kolejnego sezonu, zmiana 

otoczenia, często patologicznego, 

pozwalająca na połączenie treningów  

z wypoczynkiem wakacyjnym; zadania 

prowadzone były w następujących 

dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka 

ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekka 

atletyka, judo, tenis ziemny, szermierka. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 34 

Nazwa zadania 

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 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 4.049 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

3.000 zł/74% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

1.049 zł/26% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 3.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
3/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 84 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wspieranie rozwoju sportowych talentów  

w formie zgrupowania o charakterze 

dochodzącym, optymalne przygotowanie 

http://www.tarnow.pl/
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uczestników do kolejnego sezonu, 

organizacja zgrupowania sportowego przy 

zaangażowaniu mniejszych środków 

finansowych w porównaniu z organizacją 

zgrupowania wyjazdowego – dyscyplina: 

piłka siatkowa. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 35 

Nazwa zadania 
Upowszechnianie sportu wśród 

niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 

Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
4/4 

Całkowity koszt realizacji zadania 51.335 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

36.000 zł/70% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

9.415 zł/18% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.920 zł/12% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 36.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
27/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 187 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zwiększenie stopnia usprawnienia osób 

niepełnosprawnych - niwelowanie barier 

pomiędzy osobami pełno  

i niepełnosprawnymi, prowadzenie 

systematycznych zajęć sportowych dla osób 

niepełnosprawnych, stworzenie możliwości 

udziału uczestników programu w systemie 

współzawodnictwa sportowego osób 

niepełnosprawnych - zadania prowadzone 

były w następujących dyscyplinach sportu: 

pływanie, kręgle, lekka atletyka, podnoszenie 

ciężarów. 

Promocja zadania Informacje o organizowanych zadaniach 

http://www.tarnow.pl/
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przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 35b 

Nazwa zadania 
Upowszechnianie sportu wśród 

niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 

Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.000 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

9.000 zł 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
5/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 10 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zwiększenie stopnia usprawnienia osób 

niepełnosprawnych - niwelowanie barier 

pomiędzy osobami pełno  

i niepełnosprawnymi, prowadzenie 

systematycznych zajęć sportowych dla osób 

niepełnosprawnych, stworzenie możliwości 

udziału uczestników programu w systemie 

współzawodnictwa sportowego osób 

niepełnosprawnych - zadania prowadzone 

były w następujących dyscyplinach sportu: 

pływanie, kręgle, lekka atletyka. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

 

http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/
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Zadanie 36 

Nazwa zadania 

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 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.000 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

5.000/71% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

2.000/29% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 5.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
3/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 20 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Objęcie systematycznymi zajęciami nauki 

pływania grupy 20 uczniów, udział 

najzdolniejszych uczestników w systemie 

współzawodnictwa sportowego osób 

niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie 

wysokich wyników sportowych – poprawa 

sprawności motorycznej uczestników 

projektu szczególnie w obszarze pływania, 

integracja niepełnosprawnych uczestników 

projektu, poprawa samodzielności, wzrost 

jakości życia. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 37a 

Nazwa zadania 

Poprawa warunków uprawiania sportu  

w klubach sportowych działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie 

przez członków tych klubów wysokich 

http://www.tarnow.pl/
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wyników sportowych  

w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

Liczba złożonych ofert 33 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 27 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
32/32 

Całkowity koszt realizacji zadania 945.621,54 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

651.000 zł/69% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

231.859,07 zł/25% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 63.486,47 zł/6% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 650.276 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

724 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej 

dotacji-mniejsze koszty realizacji elementu 

zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
426/68 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 28.810 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach 

systematycznych zajęć treningowych oraz 

udziału w rozgrywkach sportowych, 

osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemach poszczególnych rozgrywek.  

Zadania prowadzone były  

w następujących dyscyplinach sportu: piłka 

nożna, żużel, piłka ręczna, wspinaczka 

sportowa, lekka atletyka, piłka siatkowa, 

koszykówka, judo, karting, strzelectwo 

sportowe, wushu, karate. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 37b 

Nazwa zadania 

Poprawa warunków uprawiania sportu  

w klubach sportowych działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie 

przez członków tych klubów wysokich 

wyników sportowych  

http://www.tarnow.pl/
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w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.000 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

9.000 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
15/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 160 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach 

systematycznych zajęć treningowych oraz 

udziału w rozgrywkach sportowych, 

osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemach poszczególnych rozgrywek.  

Zadania prowadzone były  

w następujących dyscyplinach sportu: piłka 

nożna, kręgle dla osób niepełnosprawnych,  

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 37c 

Nazwa zadania 

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  

– II konkurs 

Liczba złożonych ofert 12 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 12 

http://www.tarnow.pl/
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
7/7 

Całkowity koszt realizacji zadania 117.816,29 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

90.000 zł/76% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

21.904,62 zł/19% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.911,67 zł/5 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 90.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
107 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.017 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach 

systematycznych zajęć treningowych oraz 

udziału w rozgrywkach sportowych, 

osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemach poszczególnych rozgrywek. 

Zadania prowadzone były  

w następujących dyscyplinach sportu: piłka 

nożna, wspinaczka sportowa, piłka siatkowa, 

koszykówka, judo, sport niepełnosprawnych. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 38a 

Nazwa zadania 

Organizacja na terenie miasta Tarnowa 

imprez sportowych o zasięgu 

ponadlokalnym (nie dotyczy imprez w 

ramach systemów rozgrywek sportowych) 

Liczba złożonych ofert 27 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 15 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
25/25 

Całkowity koszt realizacji zadania 165.218,81 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

94.500 zł/57% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 40.234,36 zł/24 % 

http://www.tarnow.pl/
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źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

Wkład osobowy organizacji zł/%** 30.484,45 zł/19% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 94.500 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
490/220 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 4.697 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja: 

- dwudniowego Międzynarodowego Turnieju 

Bokserskiego pod hasłem „BOKS 

KONTRA- ALKOHOLIZM  

i NARKOMANIA”, 

- wydarzeń sportowych - Małopolskie 

Sprinty Rowerowe na terenie miasta 

Tarnowa, 

- turniejów o zasięgu międzynarodowym. 

Drużynowe zawody dzieci i młodzików  

z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek  

z udziałem zawodników z klubów 

Małopolski oraz Słowacji, 

- turnieju w podnoszeniu ciężarów osób 

niepełnosprawnych pod nazwą Leliwa 2016, 

- Dnia dziecka z UKS Jaskółki Tarnów, 

w ramach mini żużla, 

- ogólnopolskich zawodów pływackich – 

Mityng pływacki – Memoriał Andrzeja 

Kiełbusiewicza 

- Memoriału im. Michała Smętka  

w koszykówce, 

- okolicznościowych zawodów pn. 

Drużynowy  Turniej Judo Dzieci  

z okazji 50-lecia sekcji Judo Pałacu 

Młodzieży w Tarnowie, 

- Programu pn. Karting Grand Prix 2016- 

współzawodnictwo sportowe dzieci  

i młodzieży szkolnej, studentów oraz osób 

niepełnosprawnych,  

w ramach ogólnopolskiej społecznej akcji „ 

Przez zabawę do bezpieczeństwa – cykl 

zawodów  

o charakterze rekreacyjno-integracyjnym, 

- XII Biegu Sanguszków w ramach Akcji 

Polska Biega, 

- III Mistrzostw Tarnowa w Nordic Walking, 

- zawodów we wspinaczce sportowej dla 

amatorów, 

- programu „W górę” – bezpłatne zajęcia 

wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży – 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, 



51 

- przedsięwzięcia pn. Młodzieżowy Puchar 

Tarnowa w Futsalu – dla dzieci  

i młodzieży do lat dwudziestu 

- Cyklu zawodów kolarskich na rowerach 

górskich MTB pn. XXII Puchar Tarnowa 

MTB, 

- XXV Tarnowskiego Biegu Leliwitów 

przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, 

- III Biegu na Zamek po Miecz Spycymira, 

przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, 

- zadania pn. Sportowa Niedziela – 

Cykliczne treningi sportowe w Parku 

Biegowym Marcinka, przeznaczonego dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

- zadania pn. XXI Bieg Sokołów  

z okazji Święta Niepodległości, 

przeznaczonego dla dzieci, młodzieży  

i osób dorosłych, 

- zadania pn. Marsz Nordic Walking  

w ramach Diecezjalnego Biegu Trzeźwości, 

przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, 

- Międzynarodowego Turnieju 

Szermierczego „Złoty Kasztan” dla dzieci  

z roczników 2006-2007, 2004-2005 i 2002-

2003, 

- Ogólnopolskiego Turnieju  „Mini – Basket 

Cup Tarnów 2016”- turnieju o Puchar 

Tarnowa w koszykówce dziewcząt rocznik 

2004 i młodszych 

- zadania pn. VIII Ogólnopolski Memoriał 

Zbigniewa Barnasia w Piłce Ręcznej 

Dziewcząt i Oldbojek, 

- Programu „Akademia Mini Piłki Ręcznej 

Pałacu Młodzieży w Tarnowie” – 

Kontynuacja zadania z roku 2015 – 

uczniowie klas IV i V oraz młodszych szkół 

podstawowych 

- zadania pn. XIII Ogólnopolski Memoriał 

Wiesława Kozioła w Piłce Ręcznej 

Chłopców i Oldbojów. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

http://www.tarnow.pl/


52 

Zadanie 38b 

Nazwa zadania 

Organizacja na terenie miasta Tarnowa 

imprez sportowych o zasięgu 

ponadlokalnym (nie dotyczy imprez w 

ramach systemów rozgrywek sportowych) 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 5.497,16 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

5.500 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 5.497,16 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

zwrot niewykorzystanej części dotacji  

w wysokości 2,84 zł – uzyskanie niższej 

ceny usługi w ramach realizowanego zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
44/20 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 655 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja: 

- zawodów piłkarskich Deichmann 2016, 

przeznaczonych dla kategorii wiekowych U-

11, U-9, U-7, 

- zawodów w celu upowszechniania 

masowego uprawiania lekkiej atletyki. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 39 

Nazwa zadania 

Budżet obywatelski – Osiedlowa Strefa 

Zdrowia – Piaskówka - promocja sportu  

i aktywnego stylu życia wśród 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa,  

w szczególności zamieszkałych na Osiedlu 

Piaskówka 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

http://www.tarnow.pl/
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 47.901,07 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

50.000 zł/98% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 900 zł/ 2% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 47.001,07 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
uzyskano mniejszy koszt realizacji 

niektórych elementów zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
30/0 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 137 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeprowadzono: 

- zajęcia pilates, fitness, nordic walking, 

joga, gymstick, rowery, step per, wioślarz, 

- konsultacje dla uczestników programu  

w zakresie wad postawy, 

- zajęcia ogólnorozwojowe oraz korekcyjne 

dla dzieci oraz usprawniające  

z fizjoterapeutą. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up 

 

Zadanie 40 

Nazwa zadania 
Organizacja Turniejów Piłkarskich dla 

Kibiców Piłki Nożnej w Tarnowie 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.000 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

10.000 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

http://www.tarnow.pl/
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Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
14/10 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 500 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja dwóch turniejów: Letniego 

Turnieju Piłkarskiego Kibiców 9 lipca 2016 

r. i Zimowego Turnieju Piłkarskiego 

Kibiców 3 grudnia 2016 r. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach 

przekazywane do biura prasowego Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieszczane na stronie 

www.tarnow.pl, również na portalu edunet, 

informacje kierowane były do uczestników 

przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane na 

nośnikach reklamowych typu baner, roll-up 

 

Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
 

Zadanie 41a 

Nazwa zadania 

Wspieranie rozwoju twórczości oraz 

upowszechniania kultury i sztuki  

w różnych dziedzinach, a także rozwój 

sektora kreatywnego poprzez wspieranie 

powstawania nowych dzieł  

i organizowania wydarzeń w roku 2016  

– I konkurs 

Liczba złożonych ofert 28 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 23 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
12/12 

Całkowity koszt realizacji zadania 403.670,05 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

150.000 zł/37% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

119.828,05 zł/30% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 133.850 zł/33% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 149.992 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji mniejsze koszty realizacji zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
275 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 13.656 

http://www.tarnow.pl/
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

wykłady, seminaria, warsztaty, biesiada, 

spektakl, spotkania muzealne, Występy 

chóru, Dyskusyjny Klub Książki Mówionej, 

spotkania z lekarzami, zajęcia muzyczne, 

zajęcia świetlicowe, konsultacje, koncerty, 

festiwal plener malarski, wystawy, 

wernisaże, warsztaty, pokazy filmów, 

koncerty, cykliczne spotkania, konferencja 

Promocja zadania 

zaproszenia, plakaty, strona internetowa, tv 

internetowa IMAV, Niezależny Serwis 

informacyjny Kadr, banery, torby 

promocyjne, teczki promocyjne, informacje 

prasowe, programy radiowe, informacje 

medialne 

 

Zadanie 41b 

Nazwa zadania 

Wspieranie rozwoju twórczości oraz 

upowszechniania kultury i sztuki  

w różnych dziedzinach, a także rozwój 

sektora kreatywnego poprzez wspieranie 

powstawania nowych dzieł  

i organizowania wydarzeń w roku 2016  

– II konkurs 

Liczba złożonych ofert 20 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 15 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
13/13 

Całkowity koszt realizacji zadania 178.302,83 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

118.200 zł/64% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

36.394,58 zł/20% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 29.362 zł/16% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 112.546,25 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji mniejsze koszty realizacji zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
165 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 11.187 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

zajęcia terapeutyczne, wystawy, film, 

konferencja, 10200 skanów, wykłady, 

pielgrzymka, spektakle teatralne, projekcje 

filmu, wykłady, koncerty, stoiska, 

utworzenie pracowni, spotkania dyskusyjne, 

spektakle, wymiana kulturalna, warsztaty 

plastyczne 

Promocja zadania zaproszenia, plakaty, strona internetowa, 
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informacje prasowe, płyta CD, afisze, prasa, 

radio, zaproszenia, foldery, ulotki, plakaty, 

strona internetowa, informacje internetowe 

 

Zadanie 42a 

Nazwa zadania 
Wydawnictwa o Tarnowie 

- I konkurs 

Liczba złożonych ofert 3 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 20.339,85 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

10.000,00 zł/49% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

2.409,85 zł/12% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 8.200,00 zł/40% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.730,00 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji mniejsze koszty realizacji zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
9 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 700 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
publikacje 

Promocja zadania strona internetowa, informacje internetowe 

 

Zadanie 42b 

Nazwa zadania 
Wydawnictwa o Tarnowie 

- II konkurs 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 23.732,68 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

17.000 zł/72% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

1.892,68 zł/8% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 4.840 zł/20% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 17.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 9 
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wolontariuszy  

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 511 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
publikacja, 5 filmów 

Promocja zadania strona internetowa, informacje internetowe 

 

Zadanie 43a 

Nazwa zadania 

Miejskie obchody uroczystości 

państwowych, patriotycznych  

i historycznych 

- I konkurs 

Liczba złożonych ofert 9 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 8 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
6/6 

Całkowity koszt realizacji zadania 60.506,71 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

23.000 zł/38% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

15.314,71 zł/25% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 22.192 zł/37% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 23.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
56 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 9.578 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

konferencja, wystawa, plakiety pamiątkowe, 

uroczystość, wizyty na cmentarzach, zlot, 

program słowno-muzyczny 

Promocja zadania 

zaproszenia, plakaty, strona internetowa, 

informacje prasowe, audycje radiowe, spot 

radiowy 

 

Zadanie 43b 

Nazwa zadania 

Miejskie obchody uroczystości 

państwowych, patriotycznych  

i historycznych 

- II konkurs 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 13.308,70 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

14.800 zł/82% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

509,09 zł/4% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.800 zł/21% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.999,61 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
zwrot dotacji na podstawie porozumienia 

oraz mniejsze koszty realizacji zadania 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
24 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 300 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

konferencja, wystawa, plakiety pamiątkowe, 

uroczystość, wizyty na cmentarzach, zlot, 

program słowno-muzyczny 

Promocja zadania 

zaproszenia, plakaty, strona internetowa, 

informacje prasowe, audycje radiowe, spot 

radiowy 

 

Zadanie 44 

Nazwa zadania 
Realizacja zajęć z zakresu edukacji 

kulturalnej w mieście Tarnowie 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 16.818,41 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

13.000 zł/77% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

388,41 zł/2% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.430 zł/20% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 13.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
16 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 131 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

gra terenowa, szkolenia, spacery badawcze, 

warsztaty, gra miejska 

Promocja zadania 
strona internetowa, informacje internetowe, 

wydruk gry 
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Zadanie 45 

Nazwa zadania 
Aktywne lato w mieście – sztuka  

w przestrzeni publicznej  

– Wałowa Street Art 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 12.842,55 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

8.000 zł / 62% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

2.442,55 zł / 19% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.400 zł / 19% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 8.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
20 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.084 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
wystawy, wydarzenie 

Promocja zadania 
strona internetowa; zaproszenia, plakaty, 

audycje radiowe 

 

Obszar działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój 

przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę 

miasta 
 

Zadanie 46 

Nazwa zadania 

Promocja marki Tarnów w kontekście 

Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 – 

organizacja wydarzeń i kampanii 

promocyjnych 

Liczba złożonych ofert 3 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 3 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 192.488,46 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

132.100 zł/68,60% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

37.508,46 zł/19,50% 
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Wkład osobowy organizacji zł/%** 22.880 zł/11,90 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 132.100 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
ok. 300/200 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania ok. 300.000 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Misja SYNAJ była odpowiedzią na potrzeby 

wynikające z organizacji tak dużego 

przedsięwzięcia jakim jest międzynarodowe 

spotkanie młodzieży KRAKÓW 2016. 

Przybywający do Diecezji Tarnowskiej 

młodzi ludzie byli zaopiekowani  

i zaanimowani przez tydzień poprzedzający 

spotkanie z Papieżem w Krakowie. Tydzień 

nosi nazwę Tygodnia Misyjnego. 

Chcąc ukazać gościnność regionu istniała 

potrzeba opracowania i wydania 

odpowiednich materiałów promocyjnych  

i informacyjnych. Był nimi pakiet uczestnika 

wydarzenia, który zawierał: Informator, 

gdzie szczegółowo zostały opisane atrakcje 

Tarnowa i Diecezji Tarnowskiej, mapa 

Diecezji Tarnowskiej, ręcznie wykonane 

korale kojarzące się z miastem – jako stolicą 

Diecezji, Informator o bł. Karolinie wraz  

z relikwiami. Ważnym elementem projektu 

było podkreślenie integracji środowiska 

senioralnego z młodzieżą. Wykonanie korali 

przez seniorów związanych z KCEM KANA 

było symbolicznym ukazaniem więzi 

międzypokoleniowej. Opracowano również 

programy informacyjne emitowane w TV 

SYNAJ i IMAV. 

Ważnym elementem wydawała się być 

obecność informacyjna i promocyjna miasta 

Tarnowa w Starym Sączu 23 lipca. Tam 

odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty, 

który zgromadził przy ołtarzu papieskim 

tysiące młodych ludzi z całego świata. 

Sprawowana tam Eucharystia pod 

przewodnictwem Biskupa Ordynariusza 

Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża  

i zaproszonych gości była okazją do 

zaprezentowania się młodzieży z miasta 

Tarnowa. Dzień ten był również szczególny 

pod tym względem, iż zaprezentowane 

zostały na scenie obok ołtarza różne kraje  

z których pochodzą nasi goście. Koncerty, 

spotkania i prezentacje wypełniały cały czas 

pobytu. Transmisja odbywała się na dwóch 
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telebimach na których było zamieszczony 

Herb Tarnowa. Zważywszy na te czynniki 

zainstalowane zostało stoisko miasta 

Tarnowa. Na stoisku obecni byli 

wolontariusze ubrani w koszulki miasta 

Tarnowa, którzy dystrybuowali materiały 

promocyjne i reklamowe dotyczące Tarnowa 

i okolic. W czasie poprzedzającym 

Eucharystię koordynator stoiska 

przeprowadzał praktyczne warsztaty  

z wykonywania „tarninowych korali”. 

Warsztaty te cieszyły się bardzo dużym 

powodzeniem. Na miejscu znajdował się 

Reporter ubrany w kamizelkę oznaczoną 

Polski Biegun Ciepła. 

Ostatnim elementem projektu Misja SYNAJ 

była obecność młodzieży m.in. z miasta 

Tarnowa w Krakowie podczas spotkań  

z papieżem Franciszkiem. Zaakcentowana 

obecność miasta w tym miejscu odbyło się 

poprzez obecność wolontariuszy ubranych w 

koszulki miasta Tarnowa w Brzegach. Była 

to okazja, aby zaakcentować obecność 

młodych ludzi z Tarnowa w tym miejscu. 

Rezultaty określone we wniosku zostały 

zrealizowane w następujący sposób: 

przyznanie dla Miasta Tarnowa tytułu 

PARTNERA SPOŁECZNEGO Diecezji 

Tarnowskiej na Światowe Dni Młodzieży 

KRAKÓW 2016 oraz: 

- logotyp na koralach tarninowych 

związanych z organizacją ŚDM Kraków 

2016 – Diecezja Tarnowska (ETAP I) 

- logotyp na plecakach – element Pakietu 

Uczestnika związanych z organizacją ŚDM 

Kraków 2016 – Diecezja Tarnowska (ETAP 

I,II,III) 

- logotyp na modlitewnikach – Stary Sącz 

związanych z organizacją ŚDM Kraków 

2016 – Diecezja Tarnowska (ETAP II) 

- logotyp na świecach – Stary Sącz 

związanych z organizacją ŚDM Kraków 

2016 – Diecezja Tarnowska (ETAP II) 

- logotyp na pakietach mszalnych – Stary 

Sącz związanych z organizacją ŚDM Kraków 

2016 – Diecezja Tarnowska (ETAP II) 

- logotyp na koszulkach Wolonariuszy 

związanych z organizacją ŚDM Kraków 

2016 – Diecezja Tarnowska (ETAP I,II,III) 

- logotyp na kamizelce reporterskiej 
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związanych z organizacją ŚDM Kraków 

2016 – Diecezja Tarnowska (ETAP II) 

- logotyp - roll-up związany z organizacją 

ŚDM Kraków 2016 – Diecezja Tarnowska 

(ETAP I,II). 

Rezultatem realizacji zadania publicznego 

„Kramy Jakubowe w Tarnowie” były: 

- organizacja imprezy plenerowej (nazwa 

robocza: „Wall street art.”) – w ciągu 4 dni 

imprez szacuje się, że w różnego rodzaju 

aktywnościach wzięło udział co najmniej 

kilkanaście tysięcy osób (zarówno gości jak  

i mieszkańców miasta i okolicy), 

- wynajem przewodników, którzy 

oprowadzali po atrakcjach turystycznych 

miasta (łącznie 490 godzin, ok. 1900 osób), 

- dwujęzyczna (PL/ANG) ulotka 

promocyjno-reklamowa dla 3000 osób, 

- reklama Tarnowa i imprez związanych  

z ŚDM dla turystów i pielgrzymów 

przebywających w Krakowie i Małopolsce 

(radio RDN Małopolska oraz Radio 

Kraków), 

- wzrost obrotów przedsiębiorców 

(gastronomia, hotelarstwo, handel), 

- promocja marki TARNÓW. 

Promocja zadania 

Informacje o projekcie współfinansowanym 

ze środków miasta Tarnowa znajdowały się 

we wszelkich materiałach drukowanych, 

gadżetach, stronach internetowych, 

zestawach gadżetów, bilbordach, bannerach, 

witaczach i namiotach. 

 

Zadanie 47 

Nazwa zadania 
Spółdzielnie uczniowskie - młodzi  

na start! 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 64.264,67 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

69.996,53 zł/93% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

1.601,85 zł/2,5% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 4.653,92 zł/7,24% 



63 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 58.008,90 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

oszczędności związane  

z bezpłatnym wynajmem sal przez szkoły - 

wcześniej zakładano, że wynajem będzie 

odpłatny 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
12 w tym 1 wolontariusz 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 156 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Najważniejszym rezultatem projektu jest 

założenie pięciu spółdzielni uczniowskich  

w tarnowskich szkołach tj.: 

- Spółdzielni Uczniowskiej „OMNIA” 

działającej pod opieką Joanny Furmańskiej  

i Anny Rawińskiej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1. 

- Spółdzielni Uczniowskiej „HETMANKA” 

działającej pod opieką Moniki Kosteckiej  

i Barbary Poręby w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2. 

- Spółdzielni Uczniowskiej „HORYZONT” 

działającej pod opieką Beaty Barańskiej-

Czyhur i Iwony Kolarczyk w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 4. 

- Spółdzielni Uczniowskiej „PSZCZÓŁKA” 

działającej pod opieką Edyty Witek-

Gawendy i Pawła Skowrona w Zespole Szkół 

Specjalnych dla Niesłyszących  

i Słaboszłyszących. 

- Spółdzielni Uczniowskiej „HERMES” 

działającej pod opieką Doroty Kruczek  

i Anny Hołdy w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Ogrodniczych. 

Promocja zadania 

W ramach promocji zadania ukazało się  

7 artykułów prasowych oraz 26 newsów na 

stronach internetowych. Ponadto do 

wszystkich szkół, instytucji oświatowych  

i organizacji pracujących z młodzieżą   

w Tarnowie, została wysłana informacja  

o rozpoczęciu realizacji projektu. 

 

Obszar działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
 

Zadanie 48 

Nazwa zadania 

Integracja uczestników Światowych Dni 

Młodzieży Kraków 2016 przebywających 

w Tarnowie 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 158.720,03 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/% całkowitego 

kosztu** 

160.000 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 158.720,03 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji zwrócono 1.279.97 zł 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
7 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania Ok. 4.000 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zrealizowano 10 wydarzeń, w tym  

7 wycieczek do miejsc kultu religijnego, 

zwiedzanie atrakcji turystycznych Tarnowa  

i regionu oraz 3 wydarzenia artystyczne. 

Uczestnikami zadania było ok 2.000 

mieszkańców Tarnowa oraz ok 2.000 gości 

Promocja zadania 

Zadanie promowane było w mediach 

lokalnych i regionalnych, takich jak: RDN 

Małopolska, RDN Nowy Sącz, Gazeta 

Kakowska, Tarnowska TV, IMAV, Miasto  

i Ludzie. 

 

Małe granty 
 

Zadanie 49.1 

Obszar współpracy 

Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój 

przedsiębiorczości oraz zadania 

promujące, kreujące i eksponujące markę 

miasta 

Nazwa zadania 
ABC Przedsiębiorczości- dla osób 

zainteresowanych założeniem działalności 

gospodarczej 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.861,70 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

10.000 zł/100% 

w formie powierzenia 
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Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.861,70 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 

Oszczędność środków ze względu na niższą 

kwotę za usługę cateringu oraz niższą niż 

wcześniej zakładano kwotę ubezpieczenia 

uczestników szkoleń 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
5 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 20 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Do projektu zakwalifikowano 20 osób  

z czego 18 osób zakończyło udział  

w szkoleniach.  Najważniejsze rezultaty to: 

- wzrost wiedzy na temat podstawowych 

aspektów związanych z założeniem 

działalności gospodarczej, 

- mobilizacja / aktywizacja bezrobotnych 

mieszkańców Tarnowa zarejestrowanych  

w PUP którzy chcą założyć firmę, 

- dwa cykle 4 dniowych szkoleń zgodne  

z Programem wykonawczym do Strategii 

Rozwoju Miasta. 

Promocja zadania 

Promocja zadania trwała w okresie od 

6.04.2016 r. – 27.05.2016 r. 

Zastosowano m.in. promocję bezpośrednią  

w biurze projektu zarówno osobiście jak  

i telefonicznie, ponadto informacja na temat 

zadania została opublikowana na stronie 

www.fundacjatarnowskiego.pl oraz  

w budynku Powiatowego Urzędu Pracy  

w Tarnowie. Dodatkowo informacje  

o projekcie znalazły się na stronach 

internetowych www.tarnow.net.pl, 

www.tarnowskieinfo.pl, 

www.agora.tarnow.pl, www.tcopt.tarnow.pl 

oraz portalu www.tarnow.pl 

 

Zadanie 49.2 

Obszar współpracy 
Działalność na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego 

Nazwa zadania 
Spacery historyczne w formie gry 

miejskiej szlakiem tarnowskich Żydów 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

http://www.fundacjatarnowskiego.pl/
http://www.tarnowskieinfo.pl/
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Całkowity koszt realizacji zadania 3.600 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

3.500 zł/97% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

100 zł/3% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 3.500 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 266 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
spacery historyczne po Tarnowie 

Promocja zadania informacje internetowe 

 

Zadanie 49.3 

Obszar współpracy 
Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

Nazwa zadania Tarnowski Festiwal Kreatywności 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.200 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

5.000 zł/61 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

800 zł/10 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.400 zł/29 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 5.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
5/5 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 900 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Głównymi założeniami Festiwalu było 

połączenie sił ponad podziałami oraz 

współpraca na rzecz juniorów i seniorów. 

Impreza zorganizowana z inicjatywy 

tarnowskich instytucji społecznych była 

swoistym „mostem pokoleń”. Celem 
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festiwalu było pobudzenie kreatywności, 

innowacyjności oraz kształtowanie empatii 

we wzajemnych działaniach i kontaktach. 

Festiwal był okazją do spotkania organizacji 

działających na rzecz dzieci i młodzieży, 

seniorów i rodzin. Stanowił platformę 

wymiany doświadczeń, dobrych wzorców, 

pokazał dorobek poszczególnych organizacji, 

ich aktywność, wskazał obszary działania,  

a przede wszystkim ich inspirujące 

oddziaływanie na innych. 

Promocja zadania 

Promocja poprzez lokalne media, baner  

w miejscu wydarzenia plenerowego, stronę 

internetową www.klikowska-ostoja.pl  

i portal społecznościowy Facebook 

 

Zadanie 49.4 

Obszar współpracy 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania Motoserce – Krew Darem Życia 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 5.414 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

4.250 zł/79% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

564 zł/10% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 600 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 4.250 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
6 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 23 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

zebranie 10,350 litrów krwi, zorganizowanie 

parady ulicami miasta, pokazy taneczne 

Promocja zadania plakaty, audycje radiowe, strona internetowa 

 

Zadanie 49.5 

Obszar współpracy 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym 

Nazwa zadania Półkolonia „Wakacje z profilaktyką” 

Liczba złożonych ofert 1 
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Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 12.747,53 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu  

10.000 zł/77 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania 
3.000 zł/23 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%  - 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.747,53 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
niższy koszt części półkolonii pokrytej z 

dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
7 osób w tym 2 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 20 dzieci w wieku 8 – 13 lat 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie  

z programem szczegółowym półkolonii oraz 

programem profilaktycznym, skupionym 

głównie  na zorganizowaniu  

i przeprowadzeniu zajęć skoncentrowanych 

wokół zagrożeń jakie niosą: alkohol, 

narkotyki (z naciskiem na dopalacze), 

przemoc (w rodzinie i rówieśnicza). 

Pozostałe cele półkolonii to: 

- wsparcie rozwoju i profilaktyki dzieci 

dotkniętych zagrożeniami społecznymi, 

- integracja w grupie oraz kształtowanie 

umiejętności współpracy, 

- rozwijanie zainteresowań, twórczego 

myślenia, zdolności manualnych, 

kreatywności, 

- popularyzowanie turystyki, sportu i życia 

bez nałogów, 

- propagowanie zdrowego trybu życia: 

ruch, higiena i zdrowe odżywianie. 

Podczas zajęć plastycznych dzieci uczyły się 

niestandardowych technik plastycznych np. 

malarstwa przy użyciu różnych przedmiotów, 

z pominięciem pędzli. 

Zdrowy tryb życia bez nałogów, a także 

turystyka i sport popularyzowane były wśród 

uczestników półkolonii przez: 

 zajęcia sportowe na boisku i hali Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 6  

z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, 

 zajęcia na basenie w Parku Wodnym przy                            

ul. Piłsudskiego, 
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 wycieczkę do Jamnej i wyjazd do Janowic 

na Mini Olimpiadę, 

 wycieczkę do Wadowic i do Parku 

Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia  

w Inwałdzie. 

Na zakończenie półkolonii zorganizowane 

zostało podsumowujące spotkanie dla 

uczestników i ich rodziców. Spotkanie 

odbyło się w dniu 28 lipca 2016 r. w salach 

Klubu Integracji Międzypokoleniowej 

LUMEN. 

Promocja zadania 

 opracowany i rozdystrybuowany 

został plakat informujący o półkolonii, 

zawierający logo Tarnowa,                

informację o współfinansowaniu projektu  

z budżetu Miasta i informacji 

„Stowarzyszenie AD MAXIMAM jest  

w roku 2016 partnerem Miasta Tarnowa  

w realizacji zadania publicznego  

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

 i patologiom społecznym”, 

 przygotowanie certyfikatów za 

ukończenie „Wakacji  z profilaktyką 2016”  

z logo Tarnowa i informacją  

o współfinansowaniu półkolonii z budżetu 

Miasta, 

 zamieszczenie na pismach 

związanych  

z realizacją projektu logo Tarnowa, 

informacji o współfinansowaniu projektu  

z budżetu Miasta i informacji 

„Stowarzyszenie AD MAXIMAM jest  

w roku 2016 partnerem Miasta Tarnowa  

w realizacji zadania publicznego  

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym”, 

 informacja o półkolonii zamieszczona 

została na stronach: www.admaximam.pl                                                    

i www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ad-

Maximam. 

 

Zadanie 49.6 

Obszar współpracy 
Ochrona i promocja zdrowia, w tym 

działalność lecznicza 

Nazwa zadania Letnie porady dla mamy i taty 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

http://www.admaximam.pl/
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Całkowity koszt realizacji zadania 9.076,92 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

10.000 zł/100% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

1,11 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.075,81 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji zwrócono 924,19 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
4 osoby 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 167 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Udzielono 167 porad, w tym: 63 porady 

logopedyczne, 46 porad psychologicznych 

oraz 58 porad pedagogicznych. 

Promocja zadania 

Promocja zadania odbywała się przez stronę 

internetową oraz nośniki drukowane takie jak 

baner, plakaty, w także poprzez lokalną 

telewizje i radio. 

 

Zadanie 49.7 

Obszar współpracy 
Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym 

Nazwa zadania 
Półkolonia dla dzieci i młodzieży 

„Profilaktyka poprzez sport” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.966,91 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu  

10.000 zł/100 % 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania 
0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.966,91 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji niższy koszt półkolonii 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
9 osób 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 20 dzieci w wieku powyżej 10 lat 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zadanie: Półkolonia dla dzieci i młodzieży 

„Profilaktyka poprzez sport” zostało 

zrealizowane w nowoczesnym kompleksie 

obiektów Centrum Sportów Konnych                     

w Odporyszowie. Półkolonię 
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przeprowadzono zgodnie z programem 

półkolonii oraz programem profilaktycznym, 

skupionym głównie  na zorganizowaniu  

i przeprowadzeniu warsztatów 

wychowawczo – profilaktycznych, 

dotyczących głównie zagrożeń związanych  

z zażywaniem narkotyków, dopalaczy, 

nadużywaniem lekarstw, ale również 

niebezpieczeństw związanych z piciem 

alkoholu.  Pozostałe cele zrealizowane 

podczas półkolonii to: 

- wskazanie realnej alternatywy 

umożliwiającej zagospodarowanie wolnego 

czasu, co pozwoli na skuteczne 

zapobieganie patologiom społecznym, 

szczególnie: narkomanii, alkoholizmowi                                  

i nikotynizmowi, 

- integracja w grupie oraz 

kształtowanie umiejętności współpracy, 

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa  

i przeciwdziałania agresji, 

- popularyzowanie sportu, 

współzawodnictwo i współpraca w sporcie, 

realizacja ćwiczeń służących podnoszeniu  

i nabywaniu sprawności fizycznej, 

- propagowanie zdrowego trybu życia: 

ruch, higiena i zdrowe odżywianie. 

Podczas zajęć plastycznych dzieci uczyły się 

technik malowania, projektowania  

i wykonywania prac. Zajęcia plastyczne 

nawiązywały również do warsztatów 

profilaktycznych: dzieci zaprojektowały  

i wykonały plakaty profilaktyczne. 

Sport i zdrowy tryb życia bez nałogów 

popularyzowane były wśród uczestników 

półkolonii przez: 

 zajęcia na pływalni: doskonalenie 

nauki pływania, rozgrywki i zawody 

sportowe, 

 zajęcia na Sali fitness – poprawiające 

kondycję fizyczną i sprawność uczestników, 

 zajęcia w Centrum Sportów Konnych: 

nauka prawidłowego i bezpiecznego 

zachowania w stajni, przygotowanie koni do 

jazdy, czyszczenie, karmienie koni, nauka 

jazdy konnej. 

Promocja zadania 

informacja o półkolonii zamieszczona została 

na stronach: www.siemacha.org.pl   

i https://pl-pl.facebook.com/Siemacha/ 

 

http://www.siemacha.org.pl/
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Zadanie 49.8 

Obszar współpracy 
Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

Nazwa zadania 

Edukacja jest przygodą – 10 lat 

działalności Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Tarnowie 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 14.402 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

9.900 zł/69% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

4.502 zł/31% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.900 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
6 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.000 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
publikacja 

Promocja zadania strona internetowa, informacje internetowe 

 

Zadanie 49.9 

Obszar współpracy 
Przeciwdziałanie uzależnieniom   

i patologiom społecznym 

Nazwa zadania 
Kampania „Stop pijanym kierowcom! 

Razem dla bezpieczeństwa publicznego – 

II edycja” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.000 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu  

10.000 zł/91% 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania 
0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%  1.000 zł/9 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji dotacja została wykorzystana w całości 
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Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
11 osób w tym 3 wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

ok. 400 uczniów, nauczycieli i pedagogów 

tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, 

przyszłych i aktualnych kierowców 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeszkolenie uczestników Kampanii  

z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

podczas cyklu trzech wydarzeń 

zorganizowanych na terenie: Zespołu Szkół 

Mechaniczno – Elektrycznych (22 września                                   

–  120 uczestników), Pałacu Młodzieży (26 

września                   –  170 uczestników)  

i Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

(29 września – 110 uczestników). Dzięki 

propozycji trzech identycznych wydarzeń, 

młodzież biorąca w nich udział miała 

swobodny dostęp do udostępnionego sprzętu 

dydaktycznego. 

Podczas kampanii  w sposób szczególny 

uwzględniona została promocja postaw 

społecznych sprzeciwiających się próbom 

jazdy pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających,  nauczanie metod i sposobów 

powstrzymywania takich kierowców przed 

zajmowaniem miejsca za kierownicą i jazdą 

„pod wpływem”. Młodzież uczestniczyła 

również w szkoleniu profilaktycznym 

prowadzonym przez funkcjonariuszy 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 

Ponadto młodzież została teoretycznie  

i praktycznie przeszkolona z udzielania 

pierwszej pomocy ofiarom wypadków, miała 

możliwość wziąć udział w pokazie technik 

bezpiecznej jazdy. 

Promocja zadania 

Informacja o kampanii we wszystkich 

tarnowskich szkołach ponadgimnazjalnych, 

informacja i zdjęcia na stronie internetowej 

www.tarnow.pl, www.prodriver.org/fundacja 

 

Zadanie 49.10 

Obszar współpracy 

Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej 

Nazwa zadania 
Piknik historyczny CICHOCIEMNI- 

ELITA PAŃSTWA PODZIEMNEGO 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

http://www.tarnow.pl/
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 3.935 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

3.635 zł/92% 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

300 zł/8% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 3.635 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
15 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 700 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

piknik historyczny, wystawy, pokazy, 

prelekcje 

Promocja zadania 
zaproszenia, plakaty, audycje radiowe, strona 

internetowa 

 

Zadanie 49.11 

Obszar współpracy 

Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój 

przedsiębiorczości oraz zadania 

promujące, kreujące i eksponujące markę 

miasta 

Nazwa zadania Miasto Kreatywne/ Tarnów – 28 września 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 12.450,93 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

9.950 zł/80% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

2.500,93 zł/20% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.950 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
17 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 100 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Pogłębienie wiedzy uczestników konferencji 

nt. przedsiębiorczości w tym m.in. na temat 
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nowych form pracy takich jak  coworking 

czy telepraca. Ponadto uczestnicy  

dowiedzieli się jak stworzyć biznesplan 

własnej firmy  i skąd pozyskać środki na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Promocja zadania 

Konferencje promowano w nowoczesnych 

środkach przekazu tj. na portalu Facebook 

,stronach www Centrum Sztuki Mościce oraz 

Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie,  

a także na portalu www.tarnow.pl. 

 

Zadanie 49.12 

Obszar współpracy 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania 
XXVII Ogólnopolski Turniej Tańca 

Towarzyskiego Klasa Leliwa 2016 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 24 573,92 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

6.000 zł/24% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

12.923,92 zł/53% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.650 zł/23% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 6.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
18 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.200 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
turniej tańca 

Promocja zadania 
zaproszenia, strona internetowa, informacje 

internetowe 

 

Zadanie 49.13 

Obszar współpracy 
Przeciwdziałanie uzależnieniom                                

i patologiom społecznym 

Nazwa zadania Kampania Społeczna „Biała Wstążka” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.160,16 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/% całkowitego 

kosztu zgodnie z umową 

10.000 zł/88% 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji zadania  
1.350 zł/13,5% 

Wkład osobowy organizacji zł/%  0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.810,16 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
10/4 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

600 osób uczestnicy zajęć  + 40.000 

(szacunkowa ilość odbiorców informacji 

przekazywanych w mediach i odbiorców 

ulotek) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

-Wzrost świadomości mieszkańców miasta 

nt. wagi problemu oraz indywidualnych  

i społecznych skutków przemocy w rodzinie, 

- spotkania z przedstawicielami  tarnowskich 

seniorów, rad osiedli- warsztaty dla seniorów 

czym jest przemoc i jak sobie z nią radzić, 

- zorganizowany został turniej piłki siatkowej 

pn. „ Sport przeciw przemocy” 

-II Tarnowski Marsz „Przerwać milczenie” 

- Konferencja pn. „Przemoc wobec osób 

starszych”. 

Promocja zadania 

- Umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania 

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu 

wykonywania zadania, 

- informacja o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa została 

umieszczona na stronie internetowej wraz  

z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa,  

a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta, 

-umieszczanie logo Zleceniodawcy na 

wszystkich materiałach, w szczególności 

promocyjnych, informacyjnych,  

szkoleniowych i edukacyjnych, 

- umieszczenie plakatów informacyjnych  

w autobusach komunikacji miejskiej  

i w tarnowskich szkołach. 

 

Zadanie 49.14 

Obszar współpracy 

Działalności wspomagającej rozwój   

gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój 

przedsiębiorczości oraz zadanie 

promujące, kreujące i eksponujące markę 

miasta 
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Nazwa zadania V Wielkie Tarnowskie Dionizje 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.800 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

9.550 zł/88,40% 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.250 zł/11,60% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.550 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
10 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania Ok. 500 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Rezultatem realizacji niniejszego zadania 

publicznego było przeprowadzenie 

cyklicznych serii spotkań promocyjno-

edukacyjnych, pod nazwą „V Wielkie 

Tarnowskie Dionizje”. Impreza odbyła się w 

dniach 7-13 listopada 2016 roku  

w 5 tarnowskich lokalach gastronomicznych 

(restauracjach), które przystąpiły do projektu. 

Ponadto  zostały zorganizowane inne 

wydarzenia o charakterze promocyjno-

edukacyjnym: 

1. wystawę archiwaliów o tematyce winnej 

ze zbiorów Działu Historii Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie w tarnowskim 

ratuszu, 

2. „Dionizje w Centrum Kultury wsi 

Polskiej w Wierzchosławicach  - spotkanie  

z winem”, 

3. „Wino inspiracją kuchni regionalnej”  

w CPL w Rzuchowej 

4. wieczór autorski red. „Czas Wina”  

M. Bardela, 

5. „Gorące rytmy latino” w  Błękitnej Alei, 

6. Dzień Otwarty Winnicy Rodziny Steców, 

7. Finał „V Wielkich Tarnowskich Dionizji” 

w tarnowskim teatrze (spektakl „Z ziemi 

włoskiej do Polski”, prelekcja nt. „Winne 

szlaki w okolicach Tarnowa” połączona  

z degustacją win z podtarnowskich winnic 

oraz warsztaty taneczne). 
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Promocja zadania 

Promocja przedsięwzięcia miała miejsce w 

całej Małopolsce, głównie poprzez media 

społecznościowe w tym popularny Facebook. 

Pozyskano partnerów medialnych: 

ogólnopolski magazyn „Czas Wina”, Gazeta 

Krakowska, TEMI, Tarnowska TV. 

Partnerami były: Małopolski Szlak Winny 

oraz Gorczańska Organizacja Turystyczna. 

 

Zadanie 49.15 

Obszar współpracy Promocja i organizacja wolontariatu 

Nazwa zadania V Tarnowska Gala Wolontariatu 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.655 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

7.240 zł/75 % 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.415 zł/25 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 7.240 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
7/6 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

Drogą eliminacji wśród kilkuset 

wolontariuszy nominowano i nagrodzono 

dyplomami 54 osoby oraz 17 osób otrzymało 

nagrody rzeczowe. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeprowadzono konkurs Wolontariusz Roku 

oraz zorganizowano uroczystość Tarnowskiej 

Gali Wolontariatu, w której uczestniczyło ok. 

150 osób. Pozostałe rezultaty: doceniono 

trudną pracę wolontariuszy działających  

w środowisku tarnowskim, promowano 

postawy  i pracę konkretnych osób, szkół  

i instytucji podniesiono prestiż i znaczenie 

wolontariatu, promowano miasto jako 

wspierające inicjatywy obywateli, 

umożliwiono integracje środowiska 

wolontariuszy na spotkaniu po Gali. 

Promocja zadania 

Patronat medialny RDN „Małopolska”, TV 

imav, miesięcznik tarnow.in. Informacje 

udostępniono także na stronie internetowej 

przedsięwzięcia. 
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Zadanie 49.16 

Obszar współpracy 
Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym 

Nazwa zadania Pomagaj inaczej 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 5.200 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

3.000 zł/58 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.200 zł/42 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 3.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
3/2 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania ok. 40.000 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Celem kampanii było rozpowszechnienie 

informacji o skutecznych formach pomocy 

osobom potrzebującym oraz pokazanie 

prawdziwego oblicza żebractwa. 

Oszacowano, że za pomocą strony 

internetowej, billboardów, banerów, 

plakatów czy naklejek na koszach 

sklepowych można dotrzeć do ok. 40.000 

osób w mieście. Cel został osiągnięty. 

Trudniej mierzalnym rezultatem było 

doprowadzenie do sytuacji, w której osoby 

żebrzące decydowały się na korzystanie  

z zinstytucjonalizowanych form pomocy. 

Promocja zadania 

Zadanie promowane było na stronie 

internetowej, w prasie, lokalnym radiu oraz 

telewizji. 

 

Zadanie 49.17 

Obszar współpracy 
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i osób 

Nazwa zadania 
Stop żebractwu! Prawdziwie potrzebujący 

nie proszą o wsparcie na ulicy 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 9.400 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

7.750 zł/82 % 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.650 zł/17,55 % 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 7.750 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji - 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
4/3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 
trudna do określenia ze względu na sposób 

realizacji zadania (cykl audycji radiowych) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

- Zrealizowano cykl 5 audycji radiowych, 

- zwiększenie świadomości dot. procederu 

żebractwa  

i ograniczenie środków przekazywanych 

żebrakom przez mieszkańców i turystów, 

- rozpowszechnienie informacji o innych 

formach pomocy osobom żebrzącym na 

ulicach, 

- wskazanie konkretnych ośrodków/instytucji  

w Tarnowie, w których można uzyskać 

bezpłatna pomoc. 

Promocja zadania 
Informacje o kampanii rozpowszechniano 

drogą radiową i w Internecie. 

 

Zadanie 49.18 

Obszar współpracy 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania Rocznik Tarnowski 2016 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 15.000 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

10.000 zł/67% 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.000 zł/33% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
6 
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Liczba uczestników/beneficjentów zadania 200 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
publikacja 

Promocja zadania strona internetowa, informacje internetowe 

 

Zadanie 49.19 

Obszar współpracy 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania 
Organizacja wystawy malarstwa 

poplenerowego „Wenecja 2016: Mimesis – 

szukając tchnienia” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 4.022,60 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

3.715 zł/92% 

Środki  finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

307,60 zł/8% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 3.715 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
3 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 150 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
wystawa 

Promocja zadania 
plakaty, zaproszenia audycje radiowe, strona 

internetowa 

 

Zadanie 49.20 

Obszar współpracy 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania Kiermasz Bożonarodzeniowy 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.144,59 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

9.000 zł/98% 

Środki  finansowe własne organizacji  i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 
144,59 zł/2% 
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zadania**  

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 9.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji – 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
2 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 1.500 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
kiermasz, prezentacja rzemiosła 

Promocja zadania 
ulotki, plakaty, audycje radiowe, strona 

internetowa 

 

Zadanie 49.21 

Obszar współpracy 
Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym 

Nazwa zadania 
Profilaktyczne spotkanie świąteczno-

noworoczne dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / liczba 

podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.257,12 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu Miasta 

Tarnowa na realizację zadania zł/ 

% całkowitego kosztu** 

7.669 zł/92,88% 

Środki finansowe własne organizacji i z innych 

źródeł zł/ % całkowitego kosztu realizacji 

zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 600 zł/7,27% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę dotacji 7.657,12 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków dotacji 
zwrot niewykorzystanych środków dotacji 

(11,88 zł) 

Liczba osób realizujących zadanie, w tym liczba 

wolontariuszy  
6/4 

Liczba uczestników/beneficjentów zadania 

W ramach zadania przygotowano paczki, 

poczęstunek i wspólną zabawę dla co 

najmniej 120 dzieci ze wskazanych placówek 

wsparcia dziennego, pomimo iż w zabawie 

uczestniczyło 63 dzieci, wszystkie 120 

paczek zostało przekazane dzieciom 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach zadania stowarzyszenie AD 

MAXIMAM przygotowało paczki, 

poczęstunek i wspólną zabawę dla co 

najmniej 120 dzieci wskazanych na liście 

przez kierowników placówek wsparcia 

dziennego działających na terenie miasta 

Tarnowa, prowadzonych przez: Fundację 
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,,Ich Pasje”, Fundację Partnerstwo Dla 

Przyszłości, Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Pałac 

Młodzieży w Tarnowie. 

Profilaktyczne spotkanie świąteczno-

noworoczne dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych odbyło się 28 grudnia 2016 

r. w sali teatralnej Pałacu Młodzieży  

w Tarnowie. Podczas spotkania dzieci przez 

półtorej godziny wspólnie z animatorem 

uczestniczyły w tańcach i grach 

zespołowych. Następnie odbyła się 

półgodzinna pogadanka dotycząca 

szkodliwości stosowania alkoholu, 

narkotyków i innych używek oraz 

przeciwdziałania przemocy domowej. 

Przemowę przeprowadził konferansjer przy 

współudziale osoby przebranej za św. 

Mikołaja, która również wygłosiła krótką 

prelekcję zwiazaną z tą tematyką. Każde 

dziecko uczestniczyło w przygotowanym 

poczęstunku. W zabawie, z uwagi na okres 

wzmożonych infekcji, uczestniczyło 63 

dzieci, ale przygotowane paczki (o wartości 

ok. 40 zł każda) zostały przekazane 

wszystkim wskazanym 120 dzieciom. 

Promocja zadania 

 wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny 

zostali ustne poinformowani o fakcie 

dofinansowania realizacji zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa, 

 na czas realizacji zadania Stowarzyszenie 

AD MAXIMAM wypożyczyło z Urzędu 

Miasta Tarnowa i umieściło w widocznym 

miejscu roll-up potwierdzający 

współfinasowanie zadania z budżetu Miasta 

Tarnowa, 

 informacja o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa została 

zamieszczona wraz z ze zdjęciami  

z realizacji zadania na  facebook’u 

Stowarzyszenia i stronie internetowej 

organizacji  http://www.admaximam.pl. 

 

 


