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                                                                                   Załącznik do uchwały Nr XLVI/486/2017 

 Rady Miejskiej w Tarnowie  

 z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

 
Program współpracy  

Gminy Miasta Tarnowa 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2018 rok 

 
 

 

Rozdział I 

Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 

§ 1. 

1. Program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 rok, zwany dalej Programem, określa zasady, obszary i formy 

wzajemnej współpracy oraz udzielania przez Gminę Miasta Tarnowa, zwaną dalej 

Miastem,  wsparcia organizacjom pozarządowym w 2018 r.  

2. Celem głównym współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między 

samorządem a organizacjami pozarządowymi, zapewniających lepsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców miasta 

Tarnowa.  

3. Cele szczegółowe to:  

1) aktywizacja tarnowskiej społeczności, budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

i zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

2) poprawa jakości życia mieszkańców miasta, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich 

potrzeb, 

3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności 

wspieranie wolontariatu, 

4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

5) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć, 

wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, 

6) prowadzenie systemowych, nowatorskich i efektywnych działań dla miasta Tarnowa  

i jego mieszkańców. 
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Rozdział II 

Zasady współpracy 

 

§ 2. 

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach określonych  

w rozdziale II „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2020”, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XVIII/172/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 

26 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020, zwanego dalej 

wieloletnim programem współpracy, tj. na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
 

Rozdział III 

Przedmiot współpracy 

 

§ 3. 

Zakres przedmiotowy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi obejmuje spośród 

sfery zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1, zwanej dalej ustawą, zadania  

w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

4) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa, 

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

7) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, 

8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  

13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

17) turystyki i krajoznawstwa, 

18) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

19) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 

                                                           
1 Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638. 
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20) promocji i organizacji wolontariatu, 

21) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 

22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka, 

23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1- 32a w art. 4 ust. 1 ustawy. 

 

Rozdział IV 

Formy współpracy 

 

§ 4. 

1. Współpraca Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi realizowana jest 

w formie finansowej i pozafinansowej. 

2. Współpraca finansowa obejmuje zlecanie przez Miasto zadań publicznych podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie:  

1) wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji, 

2) powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie ich realizacji. 

3. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 2, odbywa się po przeprowadzeniu 

konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb.  

4. Powierzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 może nastąpić w innym trybie niż określony 

w ust. 3, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób, określony  

w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 

5. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań 

publicznych zgodnie z art. 12 ustawy. 

6. Na wniosek organizacji pozarządowej Miasto może zlecić, zgodnie z art. 19a ustawy, 

wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem 

konkursu ofert.  

7. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych 

Miasta, mogą być ogłaszane konkursy ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych, 

których nie uwzględniono w § 6 ust. 1 Programu. 

8. Formy współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi zostały ujęte 

w § 5 ust. 3 wieloletniego programu współpracy. W 2018 r. współpraca pozafinansowa 

Miasta z organizacjami pozarządowymi będzie polegała w szczególności na: 

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 

2) wymianie informacji i współpracy przy opracowywaniu diagnozy potrzeb środowiska 

lokalnego np. do opracowania lokalnych programów pomocowych, projektów  

i dokumentów strategicznych,  

3) udzielaniu pomocy merytorycznej i informacji na temat wzajemnych oczekiwań 

dotyczących realizowanych zadań publicznych, 

4) prowadzeniu działań na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji 

pozarządowych, 

5) współpracy przy opracowywaniu informatorów dla mieszkańców Miasta, w tym 

beneficjentów pomocy społecznej, 

6) publikowaniu informacji o wspólnych działaniach podejmowanych przez tarnowski 

samorząd i organizacje pozarządowe na stronie internetowej www.tarnow.pl,  
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7) opiniowaniu i konsultowaniu opracowań, analiz, programów w dziedzinach 

stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań, 

8) konsultowaniu projektów aktów normatywnych na podstawie uchwały  

Nr LII/668/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji3, 

9) tworzeniu (w zależności od potrzeb) wspólnych zespołów o charakterze doradczym  

i konsultacyjnym, 

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

możliwości udzielenia ulg w podatku od nieruchomości na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach, 

11) udostępnianiu lokali i miejskich obiektów sportowych pozostających w dyspozycji 

samorządu na spotkania i imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe, 

12) organizowaniu szkoleń i poradnictwa dla organizacji pozarządowych, 

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

dotyczących ich bieżącej działalności, w tym możliwości pozyskania środków 

finansowych z innych źródeł,  

14) promowaniu przez Miasto działalności organizacji pozarządowych, w tym 

w szczególności dobrych praktyk, 

15) informowaniu przez organizacje pozarządowe lokalnej społeczności  

o zaangażowaniu Miasta w realizację wspólnych przedsięwzięć, 

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

organizacji pozarządowych,  

17) wspólnym organizowaniu konferencji, debat oraz forum organizacji pozarządowych, 

18) organizowaniu wspólnych imprez, kampanii i przedsięwzięć, 

19) prowadzeniu i aktualizacji serwisu dotyczącego organizacji pozarządowych na stronie 

internetowej www.tarnow.pl,  

20) prowadzeniu elektronicznej bazy danych nt. organizacji pozarządowych działających 

w Tarnowie, 

21) przygotowywaniu (na wniosek organizacji pozarządowych) rekomendacji lub 

referencji w zakresie poziomu i sposobu realizacji przez organizacje zadań 

publicznych zleconych przez Miasto, 

22)objęciu (na wniosek organizacji pozarządowych) przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

honorowym patronatem działań, programów lub przedsięwzięć prowadzonych przez 

organizacje, 

23) nieodpłatnym wypożyczaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego będącego 

własnością Gminy Miasta Tarnowa. 

 

§ 5. 

1. Gmina Miasta Tarnowa jako partner publiczny może, w ramach współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, utworzyć partnerstwo w celu realizacji określonego 

zadania publicznego.  

2. Zasady oraz tryb powstawania i funkcjonowania partnerstw z organizacjami 

pozarządowymi zostały zawarte w rozdziale V wieloletniego programu współpracy.  

 

                                                           
3 Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010, Nr 403, poz. 2875. 
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Rozdział V 

Zadania priorytetowe na 2018 r. 

 

§ 6. 

1. Do priorytetowych zadań publicznych zaplanowanych przez Gminę Miasta Tarnowa 

do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. należą zadania 

w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: 

a) „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”, 

b) „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych”, 

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

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”, 

d) „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”, 

e) „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych”, 

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

g) „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa 

oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”, 

h) „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym”, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej”, 

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna – prowadzenie punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2018 roku”, 

4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: 

a) „Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi”, 

b) „Prowadzenie ośrodka poradnictwa i terapii rodzin”, 

c) „Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców  

w trudnych sytuacjach”, 

d) „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami  

i przemocą.”, 

e) „Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z  rodzin zagrożonych uzależnieniami  

i przemocą”, 

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: 

a) „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”,  

b) „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”, 

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: 

a) „Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych”, 

b) „Rehabilitacja dzieci i młodzieży”, 

c) „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”, 
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7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym upowszechnianie zasad dobrego 

wychowania i wrażliwości społecznej pn.: 

a) „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”, 

b) „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży 

wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie 

problemów”, 

8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: 

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków 

zamieszkałych zagranicą z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania 

patriotycznego”, 

9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: 

a) „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” - ze szczególnym uwzględnieniem 

dyscyplin olimpijskich”, 

b) „Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa” -  

ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich”, 

c) „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”, 

d) „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”, 

e) „Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 

Tarnowa” - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich”, 

f) „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”, 

g) „Organizacja na terenie miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu 

ponadlokalnym”, 

10)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania  

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: 

a) „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 2018”,  

b) „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem Tarnów – Pierwsze Niepodległe”, 

11) działalności wspomagającej rozwój Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz 

zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn. np.: „Prowadzenie Strefy 

Przedsiębiorcy DESK”, i innych form rozwijających miasto Tarnów, 

12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Say hello 

to English! – bezpłatne lekcje angielskiego dla mieszkańców Piaskówki edycja 2”, 

13)  wspierania działalności patriotycznej i promocji patriotyzmu, 

14)  wspierania organizacji imprez rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl 

życia, 
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15)  działalności proekologicznej i antysmogowej w tym pozaszkolnej działalności 

edukacyjnej i  edukacji mieszkańców, 

16)  prowadzenia sąsiedzkich/osiedlowych domów kultury. 

2. Zadanie wymienione w ust. 1 pkt 5 lit. b zostało wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta 

Tarnowa4. 

3. Dla zadania wymienionego w ust. 1 pkt 6 lit. c nie przewidziano współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej. 

 

Rozdział VI 

Okres realizacji Programu 

 

§ 7. 

Program obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Rozdział VII 

Sposób realizacji Programu 

 

§ 8. 

1. Program realizowany jest w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych ujętych w § 6 ust. 1 

odbywa się na podstawie konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa, 

zwanego dalej Prezydentem, na zasadach określonych w ustawie, a w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie5, uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 

2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa6 oraz uchwały Nr LVII/698/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie Strategii Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do 

roku 2020. 

3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu ofert oraz sposób jego 

rozstrzygnięcia, a także wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określa 

każdorazowo Prezydent w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w formie zarządzenia. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 zamieszczone będzie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa, 

2) na stronie internetowej www.tarnow.pl -  w Serwisie dla organizacji pozarządowych, 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4 w Tarnowie. 

5. Wzory dokumentów związanych ze zlecaniem zadań publicznych określa rozporządzenie 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 19 oraz art. 19a 

ust. 7d ustawy. 

6. Harmonogram planowanych konkursów ofert będzie zamieszczony na stronie 

internetowej Miasta -  w Serwisie dla organizacji pozarządowych. 

7. Szczegółowe warunki dotyczące wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji określa 

umowa. 

                                                           
4 Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego 
5  Dz. U. z 2017, poz. 1463 z późn. zm. 
6  Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 202, poz. 1658. 
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8. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji może podlegać kontroli i ocenie dokonywanej 

przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne Urzędu lub jednostki 

organizacyjne Miasta. 

 

 

Rozdział VIII 

Wysokość środków planowanych na realizację Programu 

 

§ 9. 

W 2018 r. na realizację Programu planuje się kwotę 9 258 168 zł. 

 

Rozdział IX 

Sposób oceny realizacji Programu 

 

§ 10. 

1. Ocena realizacji Programu zostanie dokonana na podstawie rocznego sprawozdania 

sporządzonego w oparciu o informacje otrzymane od jednostek organizacyjnych Urzędu  

i jednostek organizacyjnych Miasta współpracujących z organizacjami pozarządowymi. 

2. Dla zapewnienia właściwej ewaluacji Programu przyjmuje się następujące mierniki 

efektywności: 

1) liczba organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji Programu, 

2) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na ogłoszone konkursy ofert, 

3) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy, w tym 

liczba ofert złożonych z wnioskiem pominięcia konkursu ofert (art. 19 a ustawy), 

4) liczba zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu, 

5) liczba podpisanych umów na powierzenie i na wsparcie realizacji zadań publicznych, 

6) liczba beneficjentów zrealizowanych działań publicznych ujętych w Programie, 

7) wysokość środków finansowych z budżetu Miasta przeznaczonych na realizację 

Programu, 

8) wysokość środków finansowych, wkładu rzeczowego i osobowego w tym pracy 

społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację zadań publicznych ujętych w Programie, 

9) liczba projektów partnerskich i inicjatyw zrealizowanych przez Miasto we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, 

10) liczba skonsultowanych projektów aktów prawa miejscowego i liczba organizacji 

pozarządowych biorących udział w konsultacjach zgodnie z uchwałą, o której mowa  

w § 4 ust. 8 pkt 8 Programu. 

3. W terminie do dnia 31 maja 2019 r. zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Tarnowie 

sprawozdanie z realizacji Programu w 2018 r. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie upublicznione: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa, 

2) na stronie internetowej www.tarnow.pl - Serwisie dla organizacji pozarządowych. 

 

Rozdział X 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 

 

§ 11. 

1. Program został przygotowany przez Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1 i 4 
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ustawy. Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem Programu współpracy na 2018 r. 

została w lipcu 2018 r. przekazana pisemnie do właściwych merytorycznie jednostek 

organizacyjnych Urzędu i jednostki organizacyjnej Miasta – Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych, współpracujących  

z Miastem. Ponadto, informacja ta została zamieszczona w aktualnościach serwisu 

dotyczącego organizacji pozarządowych na stronie internetowej www.tarnow.pl. 

2. Organizacje pozarządowe mogły konsultować i zgłaszać swoje propozycje zadań na rzecz 

mieszkańców Tarnowa na 2018 r., Zostały one rozpatrzone oraz zaopiniowane przez 

właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne Urzędu. Propozycje ocenione 

pozytywnie zostały w miarę możliwości finansowych budżetu Miasta wpisane do 

Programu. 

3. Program powstał na bazie aktualnie obowiązującego programu współpracy Gminy Miasta 

Tarnowa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, założeń wieloletniego programu 

współpracy, dotychczasowych doświadczeń Miasta ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz propozycji i sugestii przekazanych przez organizacje pozarządowe, 

właściwe jednostki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta.  

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

w § 4 ust. 8 pkt 8 Programu.  

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

upubliczniony w sposób, o którym mowa w § 10 ust. 4 Programu. 

 

Rozdział XI 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  

w otwartych konkursach ofert 

 

§ 12. 

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

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Prezydenta 

Miasta Tarnowa. 

2. Prezydent powołuje w drodze zarządzenia komisje konkursowe, zwane dalej komisjami 

oraz ustala ich skład osobowy i tryb pracy.  

3. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Tarnowa. 

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

Przedstawicieli organizacji pozarządowych powołuje Prezydent z organizacji działających 

w obszarze działania zbieżnym z zakresem merytorycznym konkursu, z wyłączeniem 

osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. 

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

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy. 

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

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego7, dotyczące 

wyłączenia pracownika. 

7. Komisje obradują na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

8. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne. 

9. Ocena formalna złożonych ofert polega na sprawdzeniu zgodności ofert z wymogami 

określonymi w ogłoszeniu konkursowym.  

                                                           
7 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257. 

http://www.tarnow.pl/
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10. Komisje dokonują oceny ofert, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, zgodnie 

z zasadami i warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert oraz proponują 

wysokość dotacji. 

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

oferty, której wzór określa Prezydent w ogłoszeniu o konkursie. 

12. Komisje dokumentują swoją pracę w formie pisemnej, zgodnie z ogłoszonymi warunkami 

konkursu. 

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

na ich realizację zostanie ogłoszony w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 4 Programu. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Tarnowie 

                                                                                              Kazimierz Koprowski 

 

 

 


