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I. Wstęp 
 

Współpraca Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku realizowana była zgodnie z: 
1) przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 

450), zwanej dalej ustawą, 
2) „Wieloletnim programem współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020”, przyjętym uchwałą 
Nr XVIII/172/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015 r., zwanym dalej 
Wieloletnim programem współpracy,  

3) „Programem współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2017 rok”, przyjętym uchwałą Nr XXXII/304/2016 Rady Miejskiej 
w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016 r., zwanym dalej Programem. 

 
Projekt Programu został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1  

i ust. 4 ww. ustawy oraz na podstawie propozycji zadań (projektów), wniosków i uwag 
złożonych przez tarnowskie organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego oraz właściwe jednostki organizacyjne Urzędu i Miasta. W Programie 
zostały uwzględnione również doświadczenia ze wzajemnej bieżącej współpracy oraz 
doświadczenia z realizacji rocznych programów współpracy z lat poprzednich. Program był 
konsultowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Głównym celem Programu było wykonywanie zadań publicznych zapewniających 
lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców 
Miasta. Realizacja celu głównego prowadzona była poprzez kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, zwiększanie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnej 
na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej Miasta, pełniejsze zaspokajanie potrzeb 
społecznych mieszkańców, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, zdrowia, 
edukacji, kultury, aktywności fizycznej oraz integrowanie podmiotów i środowisk kreujących 
lokalną politykę w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy. 

Miasto od lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Poprzez prowadzoną 
współpracę i udzielane dotacje wspiera ich działalność na rzecz mieszkańców miasta 
Tarnowa, w szczególności na rzecz osób ubogich, starszych, chorych i niepełnosprawnych, 
uzależnionych i wykluczonych społecznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  
a także dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Dofinansowuje również organizację 
wielu imprez i przedsięwzięć sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych 
Miasta. 

 
Organizacje pozarządowe działające na terenie Tarnowa 
 

Według stanu na koniec 2017 r. Prezydent Miasta Tarnowa pełnił nadzór formalno-
prawny nad 356 stowarzyszeniami, oddziałami terenowymi stowarzyszeń oraz fundacjami 
mającymi swoją siedzibę na terenie Tarnowa. W 2017 r. zostało zarejestrowanych  
w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 nowych stowarzyszeń i fundacji z siedzibą w Tarnowie 
(mających osobowość prawną), powstały 4 stowarzyszenia zwykłe, natomiast 10 
stowarzyszeń rejestrowych i 2 fundacje zostały zlikwidowane. Ponadto 3 stowarzyszenia  
i 1 fundacja przeniosły swoje siedziby poza granice Tarnowa.  
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Tabela nr 1: Stowarzyszenia i fundacje z siedzibą w Tarnowie 

Stowarzyszenia, oddziały  
i związki stowarzyszeń 

263 

Stowarzyszenia zwykłe 29 
Fundacje 64 

Razem: 356 
Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 
Ponadto, na terenie Tarnowa działały 103 organizacje kultury fizycznej. 
 

Tabela nr 2: Organizacje kultury fizycznej z siedzibą w Tarnowie 

L.p. Forma Liczba 
Liczba 

współpracujących 
z GMT 

1. Uczniowskie Kluby Sportowe 48  26  

2. 
Ogniska Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

5  1  

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

Razem: 103  57  
Źródło: Wydział Sportu w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 
Według stanu na koniec 2017 r. 33 tarnowskie organizacje posiadały status organizacji 

pożytku publicznego.  
 
Organizacje współpracujące z Gminą Miasta Tarnowa 

 
Najwięcej organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego działało w sferze kultury fizycznej, kultury, sztuki i dziedzictwa 
narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym, promocji  
i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Gmina Miasta Tarnowa w 2017 r. współpracowała w formie finansowej ze 134 
podmiotami, z tego z: 

─ 20 fundacjami, 
─ 5 podmiotami kościelnymi, 
─ 58 stowarzyszeniami, 
─ 50 organizacjami kultury fizycznej (stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe,   

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

 
II. Współpraca finansowa 
 

Pod koniec 2016 r. i w 2017 r. Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy 
ofert w ramach współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z określonymi w Programie 
zadaniami priorytetowymi na 2017 r. w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
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2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa, 
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
5) ochrony i promocji zdrowia, 
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Współpracę finansową Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach ubiegłych przedstawia 
wykres nr 1. 

 
Wykres nr 1: Wysokość dotacji z budżetu GMT przyznanych w otwartych konkursach ofert 
organizacjom pozarządowym w latach 2012 – 2017  

Udzielone dotacje w latach 2012 – 2017 (w tys. zł) 
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Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w formie powierzania lub 
wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
jego realizacji.  
 
Otwarte konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań publicznych  

 
Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom 

pozarządowym był otwarty konkurs ofert. Konkursy ogłaszane były w formie zarządzeń,  
w których każdorazowo określone były między innymi szczegółowe zasady i tryb 
przeprowadzania otwartego konkursu ofert, sposób jego rozstrzygnięcia, wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych, a także skład powołanej przez Prezydenta 



Sprawozdanie z realizacji 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 2017 rok 
5

Miasta Tarnowa komisji konkursowej. Pod koniec 2016 r. i w 2017 r. Prezydent ogłosił 
51 otwartych konkursów ofert na realizację 44 priorytetowych zadań publicznych. 

Otwarte konkursy ofert na zadania zawarte w Programie w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej przygotowane zostały przez Wydział Sportu (na 
podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; Dz. U. z 2017 r., poz. 
1463 z późn. zm.), konkursy ofert ogłoszone na podstawie art. 13 pkt  3 oraz art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237) przez 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, a pozostałe konkursy przez Samodzielne stanowisko 
pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Ogłoszenia konkursowe zamieszczane były: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa, 
2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie, 
3) na stronie internetowej Miasta Tarnowa www.tarnow.pl. 

W tabeli nr 3 przedstawiono informację zbiorczą na temat liczby złożonych ofert, 
liczby ofert ocenionych pozytywnie oraz liczby podpisanych umów w podziale na obszary 
zadań publicznych. 

 
Tabela nr 3: Otwarte konkursy ofert przeprowadzone na realizację w  2017 r. zadań 
publicznych Gminy Miasta Tarnowa 
 

Obszar 
Liczba 

złożonych 
ofert 

Liczba ofert 
odrzuconych i 
ofert, które nie 

otrzymały 
wymaganej min. 
liczby punktów 

Liczba umów 
zawartych 
w 2017 r. 

Pomoc społeczna, wspieranie 
rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

26 1 25 

Ochrona i promocja zdrowia, 
działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 

11**  0 11 

Działalność na rzecz osób  
w wieku emerytalnym 7 2 5 

Nauka, edukacja, oświata 
i wychowanie, organizowanie 

wypoczynku dzieci i młodzieży 
12 3 9 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 106 6 100 

Kultura, sztuka i ochrona dóbr 
kultury ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, 
działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

30 15 15 

Działalność wspomagająca 
rozwój Tarnowa, w tym 

w szczególności promocja 
marki Miasta 

 

4 2 2 
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Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 

zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa 

8 6 2 

Razem: 204 35 169 

**  w tym dziewięć ofert złożonych w konkursach ogłoszonych  na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 
Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 

W 2017 r. na ogłoszone otwarte konkursy ofert organizacje pozarządowe  
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz organizacje kultury fizycznej 
złożyły 204 oferty.  

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zawarto 169 umów na realizację 
zadań publicznych. Prezydent udzielił na nie dotacji w łącznej wysokości  
5.254.468 zł z budżetu GMT i 3.254.960 zł z budżetu państwa (na prowadzenie dwóch 
niepublicznych domów pomocy społecznej i dwóch środowiskowych domów samopomocy, 
dożywianie uprawnionych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tarnowie w formie gorących posiłków jednodaniowych, prowadzenie ośrodka wsparcia dla 
osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą oraz na prowadzenie punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnowa). 

Priorytetowe zadania publiczne przyjęte do realizacji przez Gminę Miasta Tarnowa 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. oraz wysokość udzielonej dotacji 
na ich realizację przedstawia tabela nr 4. 
 

Tabela nr 4a: Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r. oraz wysokość udzielonych dotacji 

 

Lp. Obszar/nazwa zadania publicznego 
Kwota dotacji  

(w zł) 

Środki 
rozliczone 

(w zł) 
Pomoc społeczna  

1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym 484.000 397.5447) 

2. 
Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla 
mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych 

działających na ich rzecz 
8.000 8.000 

3. 
Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących 
jednodaniowych 

96.525 42.5441) 

4. Prowadzenie mieszkań chronionych 170.000 170.000 

5. 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 
osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu C dla osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych 

548.156 419.4522)8) 

6. 
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) o zasięgu 
ponadgminnym 

970.020 970.0202) 

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

1.445.459 1.445.4592) 

8. 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 
205.099 205.0992) 
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Razem: 3.927.259 3.658.118 
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  

9. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej 
882.000 881.282 

Razem: 882.000 881.282 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

10. Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi 792.000 780.878 

11. 
Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania dla 

mieszkańców w trudnych sytuacjach 
24.000 24.000 

12. 

Zapewnienie osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu 
poradnictwa psychologicznego, mającego na celu zwiększenie 

ich motywacji do podjęcia leczenia odwykowego oraz 
wychodzenia z bezdomności 

6.000 6.000 

13. 
Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od alkoholu 
25.000 25.000 

14. 

Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  
z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem 

uzależnienia od alkoholu lub substancji odurzających i związane  
z nimi zjawisko przemocy w rodzinie 

10.000 9.814 

15. Prowadzenie Ośrodka poradnictwa i terapii rodzin 250.000 242.827 

16. 

Zorganizowanie płatnych staży dla uczestników projektu 
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. 
Lokalnie zmieniamy” 

1.420 1.420 

Razem: 1.108.420 1.089.939 
Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

17. Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 103.000 102.9083) 
18. Rehabilitacja dzieci i młodzieży 44.000 43.7004) 

19. 
Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych 

(prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego) 
0 05) 

Razem: 147.000 146.608 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa 
 

20. 
Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2017 roku 
121.452 106.2302) 

21. 
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Tarnowa w 2017 

roku 
29.000 28.998 

Razem: 150.452 134.246 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

22. 
Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich 

seniorów 
40.000 39.907 

23. 
Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności 

Senioralnej 
400.000 399.899 

24. Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 30.000 30.000 

25. 
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku  

w integracji z młodzieżą – klubu samopomocy 
110.8006) 110.8006) 

Razem: 580.800 580.606 
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Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 

26. 
Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez 

prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności 
artystycznych, w tym w integracji z niepełnosprawnymi 

30.000 30.000 

27. Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży 80.000 80.000 

28. 
Organizacja atrakcyjnych form zajęć o charakterze cyklicznym 
dla dzieci z tarnowskich przedszkoli, rozwijających ciekawość 

świata i zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy 
25.000 24.835 

29. 
Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania 

młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie 
społeczne i lepsze rozumienie problemów 

25.000 24.621 

30. 

Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych  
i zastosowania ich w praktyce. Wspieranie nauczycieli i uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji 
społecznych, istotnych w dorosłym życiu młodzieży 

29.700 29.700 

31. 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej 

lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, 
turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego 

50.538 50.538 

Razem: 240.238 239.694 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

32. 
Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa 

600.000 600.000 

33. 

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

i młodzieży do klubów sportowych  działających na terenie 
Gminy Miasta Tarnowa 

68.800 67.800 

34. 

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 

1.200 1.200 

35. 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa” realizowane poprzez 

szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach i zawodach 
sportowych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, 

międzynarodowym oraz organizację imprez sportowych  
w zakresie sportu osób niepełnosprawnych 

45.000 45.000 

36. 

Niepełnosprawny – sprawny w wodzie”  - bezpłatne zajęcia 
pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży  

w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie Tarnowa lub 
uczących się w tarnowskich szkołach 

5.000 5.000 

37. 

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 

660.000 660.000 

38. 
Organizacja na terenie miasta Tarnowa imprez sportowych  

o zasięgu ponadlokalnym 
100.000 93.500 

Razem: 1.480.000 1.472.500 
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  

39. 

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 2017 

141.255 141.255 

40. Wydawnictwa o Tarnowie 7.200 7.200 

41. 
Miejskie obchody świąt państwowych, patriotycznych  

i historycznych 
12.552 12.552 

Razem: 161.007 161.007 
Działalność wspomagająca rozwój Tarnowa, w tym w szczególności  

promocja marki Miasta 
 

42. 

Promocja marki „Tarnów Polski Biegun Ciepła” - eksponowanie 
wyjątkowych atutów miasta poprzez unikatowe działania 

promocyjne, zwiększające atrakcyjność gospodarczą i 
turystyczną Tarnowa 

35.000 35.000 

43. Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK 97.290 97.290 

Razem: 132.290 132.290 
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

44. 
Lekcje języka angielskiego dla mieszkańców Osiedla 

Piaskówka. Say hello to English!” 
15.000 13.138 

Razem: 15.000 13.138 
  

45. Zadania, na które udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym  

45.1 
Konferencja naukowo-badawcza z udziałem historyków  
z siedmiu miast regionu Polski południowo-wschodniej - 

inauguracyjna sesja i debata projektu "Pierwsi Niepodlegli" 
10.000 10.000 

45.2 

Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi 
mieszkańcami Tarnowa, w różnych grupach wiekowych, 
poprzez systematyczne i planowe działania edukacyjno-

społeczne „Razem od przedszkola” 

5.500 5.500 

45.3 Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia - "NA PROSTEJ" 10.000 10.000 
45.4 Podstawowe kursy pierwszej pomocy 6.000 6.000 

45.5 
Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca pn. "Stardance Finał 

Gwiazd 2017" 
9.000 9.000 

45.6 Ogólnopolska akcja "Motoserce - Krew Darem Życia" 6.000 5.913 

45.7 
Najlepsi w Tarnowie - dziś na obozie jutro z rodzinami  

na urlopie 
9.500 9.500 

45.8 
"Nikt mi nie powiedział" - kampania profilaktyczna z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom 
10.000 10.000 

45.9 Tarnowska Noc Debaty 5.000 4.989 
45.10 Wakacyjne Kino w Parku Sanguszków 10.000 7.785 
45.11 Akademia Rozwoju Talentu Art 10.000 10.000 

45.12 
Przeprowadzenie kursów pro obronnych z elementami 
strzeleckimi w szkołach ponadgimnazjalnych Tarnowa 

10.000 10.000 

45.13 
Organizacja konferencji pt. „Rehabilitacja na różnych etapach 

rozwoju niepełnosprawności – problemy wolontariatu w 
środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo 

5.000 5.000 

45.14 Filmuj Tarnów 1.0 10.000 10.000 
45.15 „Tarnów przeciw dopalaczom – Tarnowski Dzień Profilaktyki 8.000 8.000 
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Uzależnień” – kampania profilaktyczna z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 

45.16 85 lat tarnowskiej fotografii” – wystawa jubileuszowa 9.900 9.900 

45.17 
Organizacja Konferencji „Być rodzicem”. Jak zadbać o zdrowy 

rozwój dziecka 
7.500 7.050 

45.18 Profilaktyczne mikołajki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 10.000 9.997 
45.19 III Radiowy Kiermasz Świąteczny 9.662 9.662 
45.20 Wigilia dla samotnych 10.000 9.976 

Razem: 171.062 168.272 
   

Łącznie z budżetu GMT:  5.576.142 5.422.740 
Łącznie z budżetu państwa: 3.419.386 3.254.960 

Łącznie: 8.995.528 8.677.700 
1) W tym 29.500 zł z budżetu państwa. 
2) Dotacja udzielona z budżetu państwa. 
3) Dotacje udzielone w konkursach ogłoszonych na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 
4) W tym trzy  dotacje udzielone w konkursach ogłoszonych na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 
5) Urząd Miasta Tarnowa zawarł umowę wsparcia, której przedmiotem było prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Zadanie w 2017 r. realizowane było bez dotacji, wkład Miasta 
stanowił sprzęt medyczny i rehabilitacyjny zakupiony w 2010 i 2011 r. o łącznej wartości 141.000 zł. 

6) W tym 79.200 zł z budżetu państwa. 
7) Kwota zawiera dotację z aneksu na 2018 r. do umowy, która została rozwiązana z dniem 31 maja  

2017 r. oraz dotację przyznaną w kolejnym otwartym konkursie ofert na realizację zadania od sierpnia 
do grudnia 2017 r. 

8) Kwota zawiera dotację przyznaną na realizację zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy (typ C) dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”  
w terminie od stycznia do sierpnia 2017 r. 

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

 
Tabela 4b: Zadania publiczne niezrealizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r. 

 

L.p. Nazwa zadania  
z programu współpracy na 2017 r. 

Uwagi 

1. 

Organizacja edukacyjnych zajęć z zakresu 
autoprezentacji i retoryki dla młodzieży  

z tarnowskich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

Zadanie zrealizowane w 2016 r. nie 
spełniło oczekiwań. Pojawił się m.in. 
problem z naborem uczniów oraz nie 
odbyły się wszystkie zaplanowane 
szkolenia  (część dotacji została 
zwrócona). Kwota 15.000 zł pierwotnie 
zaplanowana na realizację tego zadania 
w 2017 r. została rozdzielona na 
realizacje zadań w trybie 
pozakonkursowym (tzw. małego 
grantu). 

2. 
Promocja marki „Tarnów Polski Biegun Ciepła” 
poprzez organizację imprez turystycznych oraz 

krajoznawczych dla mieszkańców Tarnowa 

Zadanie zostało zrealizowane w trybie 
pozakonkursowym (tzw. małego 
grantu). 
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3. Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia Brak złożonych ofert. 

4. Edukacja prozdrowotna 
Zadanie zostało zrealizowane w trybie 
pozakonkursowym (tzw. małego 
grantu). 

5. 
Działania wspierające osoby chore paliatywnie  

i ich rodziny 
Brak złożonych ofert. 

6. 
Aktywne lato w mieście – zajęcia z zakresu 

kultury 
Brak przynajmniej jednej prawidłowo 
sporządzonej oferty. 

7. Osiedle COOLtura Brak złożonych ofert. 

8. 

Wymiana międzyszkolna dzieci  
i młodzieży tarnowskich szkół i szkół polskich  

z zagranicy. Podtrzymywanie oraz rozwój 
świadomości obywatelskiej i kulturowej w 

świetle trudnych zdań i problemów społeczno-
edukacyjnych. Pielęgnowanie polskości, 
czerpanie z lokalnej tradycji i korzystanie  

z doświadczeń pokoleniowych 

Brak złożonych ofert. 

9. 
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

mieszkania chronionego dla kobiet  
z dziećmi 

Brak złożonych ofert. 

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

 
Wykres nr 2: Procentowy podział środków dotacji w 2017 r. na zadania publiczne  
w poszczególnych obszarach współpracy 

Procentowy podział dotacji w poszczególnych obszarach 

1,54%

1,86%

2,34%

16,96%

3,05%

6,69%

0,15%

1,96%

12,99%

10,15%

42,27%

Nieodpłatna pomoc prawna

Promocja marki Miasta, turystyka

Kultura, sztuka, mniejszości narodowe

Wspieranie kultury fizycznej

Nauka, edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Rozwój wspólnot lokalnych, promocja…

Ochrona i promocja zdrowia

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Pomoc społeczna
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Jak przedstawia wykres nr 2, największy % dotacji przekazany był na realizację zadań 
publicznych z zakresu polityki społecznej (pomoc społeczna, wspieranie rodziny  
i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym) i stanowił w sumie 72,1% wszystkich 
udzielonych dotacji. Na drugim miejscu znajdują się zadania z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej – 16,96 %, następnie zadania z zakresu nauki, edukacji 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 3,05%. Na realizację zadań w pozostałych obszarach 
udzielono dotacji, które stanowią ok. 8% wszystkich środków. 

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

Tabela nr 5: Zestawienie kosztów całkowitych zadań zrealizowanych przy wsparciu  
z budżetu GMT (w tym z budżetu państwa), wysokość dotacji, środków własnych organizacji 
oraz liczba beneficjentów w poszczególnych obszarach współpracy 

 

Obszar 

Koszty 
całkowite 
realizacji 
projektów 

(w zł) 

Wysokość 
dotacji  
(w zł) 

Środki własne 
organizacji 

finansowe/osobowe 
(w zł) 

Udział dotacji         
w 

całkowitych 
kosztach 

projektów 

Liczba 
beneficjentów 

 Pomoc społeczna 5.353.915 3.668.094* 1.560.917/124.904 69% 4.483 

Wspieranie rodziny  
i systemu pieczy 

zastępczej 
1.057.046 881.282 161.684/14.080 83% 328 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

i patologiom społecznym 
1.198.797 1.127.936 9.289/61.572 94% 15.888 

Ochrona i promocja 
zdrowia, działalność 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 

246.569 170.158 
31.299/28.112/ 
17.000 (wkład 

rzeczowy) 
69% 1.248 

Działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 

648.290 580.606** 16.154/51.530 90% 1.864 

Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 

zwiększania 
świadomości prawnej 

społeczeństwa 

174.943 134.246*** 
3.535/33.722/ 
3.440 (wkład 
rzeczowy) 

77% 527 

Nauka, edukacja, 
oświata 

i wychowanie, 
organizowanie 

wypoczynku dzieci  
i młodzieży 

470.003 264.683 142.350/62.970 56% 1.881 

Działalność 
wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności 
lokalnych 

16.338 13.138 0/3.200 80% 47 

Wspieranie  
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

2.256.561 1.472.500 648.279/135.782 65% 14.352 
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Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury  
i dziedzictwa 
narodowego, 

podtrzymywanie tradycji 
narodowej, 

pielęgnowanie polskości 

426.914 203.267 147.242/76.405 48% 22.949 

Działalność 
wspomagająca rozwój 
gospodarczy Tarnowa,  
w tym w szczególności 
promocja marki Miasta, 

turystyka i 
krajoznawstwo 

352.308 161.790 162.764/27.754 46% 2.620 

Razem: 12.201.684 8.677.700 

2.883.513/ 
620.031/ 

20.440 (wkład 
rzeczowy) 

71% 66.187 

 

* W tym 3.069.531 zł z budżetu państwa. 
** W tym  79.200 zł z budżetu państwa. 
*** W tym 105.248 zł z budżetu państwa. 

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

 
 Jak przedstawia powyższe zestawienie, największy bo 94% udział dotacji  
z budżetu GMT w całkowitych kosztach realizacji zadań występował w projektach  
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 90% dotacji wystąpiło  
w zadaniach z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 83% w projektach  
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a 80 % w zadaniu z zakresu 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W najmniejszym 
stopniu (46%) budżet GMT dotował zadania z obszaru działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy Tarnowa. 
 Podział kosztów całkowitych realizacji zadań publicznych w 2017 r. wynosił 71% 
środków z budżetu Gminy Miasta Tarnowa (w tym z budżetu państwa) i 29% środków 
własnych organizacji pozarządowych (środków finansowych, wkładu osobowego  
tj. świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków oraz wkładu rzeczowego). 

Liczba wszystkich beneficjentów zrealizowanych w 2017 r. zadań publicznych Gminy 
Miasta Tarnowa wyniosła ponad 66.000 osób (jedna osoba mogła korzystać  
ze świadczeń w ramach realizowanych zadań kilkakrotnie np. korzystanie z łazienki, 
noclegowni, punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi, telefonu zaufania, punktu 
konsultacyjnego, dożywiania, wystawy, koncertu itp.). W realizację zadań zaangażowało się 
ponad 3.600 osób, w tym wielu wolontariuszy. 
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Wykres nr 3: Udział środków budżetu GMT i środków własnych organizacji  
w całkowitych kosztach realizacji zadań publicznych 

Podział kosztów całkowitych realizacji zadań publicznych 

71%

29%

środki z budżetu GMT środki własne organizacji

 
Źródło: Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta Tarnowa 
 

Gmina Miasta Tarnowa zgodnie z obserwowanymi potrzebami stale poszerza zakres 
usług i form pomocy udzielanych na rzecz mieszkańców Tarnowa. W coraz większym 
stopniu wspiera działalność organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego na terenie naszego miasta. 
 
Małe granty 
 

W 2017 r. organizacje pozarządowe mogły pozyskiwać dotacje z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Małe granty (nazwa potoczna) to uproszczony tryb zlecania realizacji zadań 
publicznych, który wiąże się z przyznaniem dotacji na zadanie o charakterze lokalnym, 
którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota dotacji nie przekracza 10.000 zł na dany 
projekt. W roku ubiegłym wpłynęło 37 takich ofert. Część z nich została zaopiniowana 
negatywnie przez merytoryczne wydziały UMT, a część nie spełniła wymogów formalnych. 
20 ofert zostało prawidłowo złożonych i pozytywnie zaopiniowanych do realizacji przez 
właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną Urzędu. Prezydent udzielił dotacji na  
realizację ww. projektów na kwotę 168.272 zł. 
 
Tabela nr 6: Małe granty 

 Zadania, na które udzielono dotacji w trybie  
pozakonkursowym 

Wysokość 
dotacji 
(w zł) 

1. 
Konferencja naukowo-badawcza z udziałem historyków z siedmiu 

miast regionu Polski południowo-wschodniej - inauguracyjna sesja i 
debata projektu "Pierwsi Niepodlegli" 

10.000 

2. Razem od przedszkola 5.500 
3. Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia - "NA PROSTEJ" 10.000 
4. Podstawowe kursy pierwszej pomocy 6.000 

5. 
Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca pn. "Stardance Finał 

Gwiazd 2017" 
9.000 

6. Ogólnopolska akcja "Motoserce - Krew Darem Życia" 5.913 
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7. Najlepsi w Tarnowie - dziś na obozie jutro z rodzinami na urlopie 9.500 

8. 
"Nikt mi nie powiedział" - kampania profilaktyczna z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom 
10.000 

9. Tarnowska Noc Debaty 4.989 
10. Wakacyjne Kino w Parku Sanguszków 7.785 
11. Akademia Rozwoju Talentu Art 10.000 

12. 
Przeprowadzenie kursów pro obronnych z elementami strzeleckimi 

w szkołach ponadgimnazjalnych Tarnowa 
10.000 

13. 
Organizacja konferencji pt. „Rehabilitacja na różnych etapach 

rozwoju niepełnosprawności – problemy wolontariatu  
w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo 

5.000 

14. Filmuj Tarnów 1.0 10.000 

15. 
„Tarnów przeciw dopalaczom – Tarnowski Dzień Profilaktyki 

Uzależnień” – kampania profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom 

8.000 

16. 85 lat tarnowskiej fotografii” – wystawa jubileuszowa 9.900 

17. 
Organizacja Konferencji „Być rodzicem”. Jak zadbać o zdrowy 

rozwój dziecka 
7.050 

18. Profilaktyczne mikołajki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 9.997 
19. III Radiowy Kiermasz Świąteczny 9.662 
20. Wigilia dla samotnych 9.976 

Razem „małe granty”: 168.272 
 

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

 
Zadania wieloletnie  
 

Wieloletni program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020 w § 16 ust. 2 wprowadził możliwość 
realizacji niektórych priorytetowych zadań publicznych w systemie zadań wieloletnich. Na 
podstawie ww. zapisów w 2017 r. realizowanych było 9 takich zadań. 
 
Tabela nr 7: Zadania wieloletnie 
 

Lp. Nazwa zadania Liczba 
umów 

Liczba 
organizacji 

Kwota 
dotacji 

na 2017 r. 
(w zł) 

1. 
Prowadzenie środowiskowego domu 

samopomocy dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie (typ B) o zasięgu ponadgminnym 

1 1 970.020 

2. 

Prowadzenie środowiskowego domu 
samopomocy typu A dla osób przewlekle 
psychicznie chorych oraz typu C dla osób 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych* 

2 1 419.452 

3. 
Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 

1 1 1.445.459 

4. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 1 1 205.099 
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dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
o zasięgu ponadgminnym 

5. 

Dożywianie uprawnionych klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tarnowie w formie posiłków gorących 

jednodaniowych 

1 1 42.544 

6. 
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

mieszkań chronionych 
3 1 170.000 

7. 
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 

bezdomnym 
3 2 397.544 

8. 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego  

w formie specjalistycznej 
4 4 881.282 

9. 
Prowadzenie punktu opieki nad osobami 

nietrzeźwymi 
1 1 780.878 

Razem: 17 13 5.312.278 
* Kwota zawiera dotację przyznaną na realizację zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy (typ C ) dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”  
w terminie od stycznia do sierpnia 2017 r. 

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

 
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w systemie umów wieloletnich dają Miastu 

możliwość wyłonienia stałego realizatora, dla organizacji natomiast jest to możliwość 
uzyskania stabilności finansowej i podejmowania działań długofalowych bez konieczności 
poszukiwania środków na kontynuację swojej działalności. Przyznana wieloletnia dotacja 
umożliwia organizacji również poszukiwanie innych, dodatkowych źródeł finansowania, 
co pozytywnie wpływa na poziom świadczonych usług. 
  
Środki finansowe z budżetu GMT przekazywane organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego poza Programem 
współpracy na 2017 r. 

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił następujące otwarte konkursy ofert na zadania 
nieujęte w Programie: 
1. konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych pn. „Lekcje języka angielskiego dla mieszkańców Osiedla 
Piaskówka. Say hello to English!”. Na ww. zadanie wydatkowano z budżetu Gminy 
Miasta Tarnowa 13.138 zł.  

2. konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. 
„Zorganizowanie płatnych staży dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie 
wspieramy. Lokalnie zmieniamy”. Na ww. zadanie wydatkowano z budżetu Gminy 
Miasta Tarnowa 1.420 zł. 

3. konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. 
„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle 
psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych” (rozszerzenie zadania pn. „Prowadzenie środowiskowego domu 
samopomocy (typ C) dla osób wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych”). Na ww. zadanie wydatkowano z budżetu Gminy Miasta Tarnowa 
165.854 zł.  
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4. konkurs ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa, pn. „Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców 
Tarnowa w 2017 roku”. Na ww. zadanie wydatkowano z budżetu Gminy Miasta Tarnowa 
28.998 zł. 
 

 W 2017 r., w celu realizacji różnych zadań, przedsięwzięć, szkoleń itp. zawierane 
były z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego umowy w trybach nieujętych w ustawie o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Miasto zawarło takich umów na łączną kwotę 4.532.481 zł. 

 
Na zadania publiczne zaplanowane do realizacji w „Programie współpracy 

Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2017 rok” oraz realizowane poza Programem wyłonione w wyniku 
otwartych konkursów ofert, a także w trybie pozakonkursowym Prezydent Miasta 
Tarnowa udzielił dotacji w wysokości 5.422.740 zł z budżetu GMT i 3.254.960 zł  
z budżetu państwa - łącznie 8.677.700 zł. 
 
  Zestawienie przyznanych w 2017 r. dotacji dla organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów uprawnionych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 

 
Wykaz umów zawartych w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w trybach nieujętych w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
sprawozdania. 
 

III. Współpraca pozafinansowa 
 
 W 2017 r. Miasto prowadziło z organizacjami pozarządowymi również współpracę 
pozafinansową, która polegała w szczególności na: 
1. Konsultowaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji oraz opiniowaniu i konsultowaniu opracowań, 
analiz, programów w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań. 

Organizacje pozarządowe zapraszane były do konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje 
projektów aktów normatywnych prowadzone były na podstawie uchwały Nr LII/668/2010 
Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 403, poz. 
2875). W roku ubiegłym w ww. trybie skonsultowanych zostało 21 projektów uchwał Rady 
Miejskiej w Tarnowie. Swoje uwagi (13) złożyły 2 organizacje. 
2. Pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej. 
Zgodnie z Programem, jedną z form współpracy Miasta z organizacjami jest oddawanie  
w najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych organizacjom pozarządowym na 
cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. Preferencyjne warunki oznaczają tryb 
pozakonkursowy i pozaprzetargowy, a także możliwość uzyskania obniżonej stawki czynszu. 
Szczegółowe zasady ww. najmu zawarte są w Uchwale Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej  
w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
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nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa z późn. zm. W 2017 r. na preferencyjnych 
warunkach takie lokale przekazano dla 7 organizacji pozarządowych. Według stanu na 
koniec 2017 r. 37 organizacji wynajmowało lokale GMT na preferencyjnych warunkach. 
3. Udostępnianiu lokali i miejskich obiektów sportowych pozostających w dyspozycji 

Miasta na spotkania, imprezy oraz przedsięwzięcia organizowane przez organizacje 
pozarządowe.  

W 2017 r. Miasto wspierało organizacje poprzez udostępnianie lokali i miejskich obiektów 
sportowych pozostających w dyspozycji samorządu na spotkania i imprezy organizowane 
przez organizacje pozarządowe. W ramach współorganizacji imprez sportowych 
udostępniono następujące obiekty sportowe: hale sportowe (ul. Krupnicza, przy I LO, 
Gimnazjum Nr 4 i 6, ZSO nr 4, ZSO nr 5, SP nr 5), Miejski Dom Sportu, Park Wodny, 
obiekty sportowe przy ul. Wojska Polskiego, obiekty sportowe przy ul. Piłsudskiego, tereny 
sportowe przy ZSO nr 4, obiekty sportowe Zespołu Szkół Sportowych, stadion lekkoatletyczny 
przy ul. Traugutta, kompleksy Orlik: os. Zielone 1 – SP Nr 9, ul. Skowronków – SP Nr 5, ul. 
Norwida – ZSO Nr 1, teren Parku Sanguszków przy ZSE-O. Lokale i obiekty sportowe 
udostępniane były na preferencyjnych warunkach określonych w odpowiednich 
zarządzeniach Prezydenta Miasta Tarnowa.  
4. Przesyłaniu organizacjom pozarządowym informacji dotyczących ich bieżącej 

działalności, w tym możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł, 
udzielaniu porad i konsultacji. 

Pracownik wykonujący zadania na Samodzielnym stanowisku pracy ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na bieżąco śledził dostępne informacje o ogłaszanych 
konkursach dot. pozyskiwania środków zewnętrznych, programach, szkoleniach, spotkaniach, 
sympozjach, zmianach w przepisach, możliwości przystąpienia do projektów itp. i przesyłał 
pocztą elektroniczną ww. wiadomości do organizacji zapisanych w bazie e-mailowej 
stanowiska.  
 

5. Utworzeniu elektronicznej bazy danych nt. organizacji pozarządowych działających  
w Tarnowie na stronie internetowej Miasta www.tarnow.pl – serwisie dla organizacji 
pozarządowych. 

W 2014 roku utworzono „Bazę NGO”, która zawiera dane teleadresowe i podstawowy 
przedmiot działalności organizacji, które wyraziły chęć ich publikacji. Baza została 
stworzona w celu ułatwienia kontaktu ze znajdującymi się w niej organizacjami 
pozarządowymi. UMT może skutecznie przekazywać tym organizacjom istotne informacje dot. 
ich działalności. Baza pozwala także mieszkańcom Tarnowa zapoznać się z ofertą organizacji 
funkcjonujących na terenie Miasta i działających społecznie na ich rzecz, co może przyczynić 
się do pozyskania przez te organizacje nowych członków, wolontariuszy lub darczyńców. 
Baza jest sukcesywnie poszerzana o kolejne podmioty. Na koniec grudnia  
2017 r. baza zawierała informacje na temat 170 organizacji. 
6. Prowadzeniu wspólnych działań promocyjnych i publikowaniu na stronie internetowej 

Miasta lub w innych mediach informacji o wspólnych działaniach podejmowanych przez 
tarnowski samorząd i organizacje pozarządowe oraz na promowaniu przez Miasto 
działalności organizacji pozarządowych. 

Miasto prowadzi promocję organizacji zamieszczając informacje o nich, ich działalności  
i realizowanych przedsięwzięciach na głównej stronie Miasta www.tarnow.pl,w serwisie dla 
organizacji pozarządowych (aktualności, galerie), w miejskim miesięczniku TARNÓW.PL 
oraz w lokalnych mediach współpracujących z UMT. Organizacje, które współpracują  
z Miastem w formie finansowej, prowadzą promocję realizowanego przedsięwzięcia, tzn. 
zamieszczają logo Miasta i informację - „Projekt współfinansowany z budżetu Miasta 
Tarnowa” w swoich publikacjach, ogłoszeniach, wystąpieniach publicznych, we wzmiankach 
dla mediów i na wszelkich nośnikach reklamowych dotyczących realizowanego zadania 
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(banery, roll-upy, plakaty, wizytówki, zaproszenia, wydawnictwa) oraz w miejscu realizacji 
zadania (tablica informacyjna na budynku, w lokalu). Organizacje na swojej stronie 
internetowej zamieszczają ww. wzmianki oraz krótkie relacje, zdjęcia z realizowanego 
projektu, jak również informacje o planowanych i zorganizowanych imprezach, 
przedsięwzięciach z tym związanych. Organizacje informują uczestników projektu i ich 
rodziny o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez GMT również ustnie. 
7. Udzielaniu organizacjom pozarządowym biorącym udział w różnego rodzaju konkursach 

grantowych i plebiscytach rekomendacji i referencji w zakresie sposobu realizacji zadań 
publicznych zlecanych przez GMT. 

8. Udzielaniu pomocy merytorycznej i informacji na temat wzajemnych oczekiwań 
dotyczących realizowanych zadań. 

9. Prowadzeniu i aktualizacji Serwisu dla organizacji pozarządowych na stronie 
internetowej Miasta www.tarnow.pl. 

10. Organizowaniu spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych.  
W 2017 r. zorganizowano 3 takie spotkania (w tym 1 we współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej. Dotyczyły one m.in. ogłaszanych przez Prezydenta Miasta 
Tarnowa otwartych konkursów ofert oraz zmian w ustawie Prawo  
o Stowarzyszeniach. 
11. Objęciu przez Prezydenta Miasta Tarnowa honorowym patronatem działań, programów 

lub przedsięwzięć prowadzonych przez organizacje. 
W 2017 roku Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa zostały objęte 53 
przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe  
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz organizacje kultury fizycznej. 
Patronaty obejmowały najczęściej wydarzenia z dziedziny: edukacji (konkursy międzyszkolne, 
konferencje, fora, festiwale), sportu  (mistrzostwa sportowe, turnieje), akcje społeczne, 
kampanie, akcje charytatywne, koncerty oraz festyny. 

12. Organizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej przekazywania przez 
podatników 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających  
w Tarnowie. 

Miasto co roku promuje akcję „Zostaw swój 1% podatku w Tarnowie”. Na głównej stronie 
internetowej Miasta www.tarnow.pl został zamieszczony baner z informacją dla mieszkańców 
Tarnowa o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Informacja zawierała wykaz organizacji posiadających status OPP oraz numer KRS. Dane te 
zamieszczone zostały również w Serwisie dla organizacji pozarządowych. 
13. Organizacji i udziale w spotkaniach integracyjnych dla członków organizacji 

pozarządowych, w tym środowisk kombatanckich, z okazji świąt narodowych, Dnia 
Zwycięstwa i innych tradycyjnych spotkań okolicznościowych, np. spotkań 
opłatkowych, noworocznych. 

14. Organizacji wspólnych imprez i przedsięwzięć m.in.: 
1) Tarnowskiego Tygodnia Seniora oraz Tarnowskiego Dnia Seniora 

W dniach 30 września - 6 października 2017 r. odbywały się obchody Tarnowskiego 
Tygodnia Seniora. Współorganizatorem był Urząd Miasta Tarnowa oraz tarnowskie 
organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych. Poszczególne imprezy 
Tarnowskiego Tygodnia Seniora były realizowane i finansowane w ramach zadania 
publicznego pn. „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”  
w ramach dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Tarnowa. Hasłem tygodnia seniora było 
„Klucz do radości życia", a motywem przewodnim była aktywizacja osób starszych poprzez 
zachęcanie biernych seniorów do korzystania z dedykowanych im ofert kulturalnych  
i sportowych. Przeprowadzona w ramach wydarzenia kampania skierowana była również do 
członków ich rodzin. Na terenie Tarnowa pojawiły się plakaty i klucze z hasłem kampanii. 
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Organizacje działające na rzecz seniorów zapraszały również do swoich siedzib na dni 
otwarte, zajęcia artystyczne, warsztaty komputerowe, wykłady oraz wspólne zabawy. Po raz 
drugi wszystkie organizacje działające na rzecz seniorów miały okazję zaprezentować swoją 
działalność podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Babiego Lata odbywającego się na 
błoniach przy Parku Strzeleckim. Finałem Tarnowskiego Tygodnia Seniora był Tarnowski 
Dzień Seniora zorganizowany 6 października 2017 r. 

Tarnowski Dzień Seniora organizowany jest od 2013 r. przez organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób starszych przy współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa. 
W ramach części artystycznej obchodów ich uczestnicy mogą obejrzeć spektakle, występy 
taneczne lub muzyczne. Wydarzenie to było okazją do podkreślenia  
i zaakcentowania działalności na rzecz seniorów, a także działalności samych seniorów, 
stanowiących ważną grupę tarnowskiego społeczeństwa. Tarnowski Dzień Seniora w 2013 r. 
oraz w 2014 r. odbywał się w tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego, natomiast  
w 2015 r., 2016 r. oraz w 2017 r. w auli tarnowskiej delegatury Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W każdej z dotychczasowych edycji uczestniczyło ponad 300 osób. 

 
2) Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych 

W 2017 r. Urząd Miasta Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, miejskie 
jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych we współpracy z warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowymi 
domami samopomocy, domami pomocy społecznej, tarnowskimi szkołami i przedszkolami 
wspólnie zorganizowali „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie”. Święto 
obchodzone było w dniach 8-27 maja 2017 r. i zorganizowane zostało przy wsparciu 
finansowym województwa małopolskiego. W wydarzeniach uczestniczyły także organizacje 
pozarządowe, podmioty i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatów 
tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. 

Celem organizacji obchodów było kształtowanie opinii społecznej w kierunku 
akceptacji osób z niepełnosprawnością, prezentacja oraz promowanie ich osiągnięć w różnych 
dziedzinach artystycznych, a także zwrócenie uwagi na bariery prawne, zawodowe, 
edukacyjne, komunikacyjne, kulturalne i przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają 
im prowadzenie normalnego życia.  

Głównymi wydarzeniami organizowanymi podczas przedsięwzięcia były: msza święta 
inaugurująca obchody odprawiona w Bazylice Katedralnej, korowód pod hasłem „Żyjemy 
obok Ciebie – rozejrzyj się”, Wiosenny Integracyjny Rajd Tarnów – Brzanka, „Muzyczne 
miasteczko namiotowe” na tarnowskim rynku, koncert muzyczny Wojtka Klicha i Andrzeja 
Krzywego z zespołu De Mono, Biesiada integracyjna, Integracyjne zawody w kręgle  
w Brzesku, Integracyjny seans filmowy w Kinie Marzenie oraz Festyn w Parku Strzeleckim 
zorganizowany na zakończenie obchodów. Ponadto w szkołach i przedszkolach obywały się 
konkursy recytatorskie, turnieje sportowe, zabawy taneczne, gry terenowe, warsztaty 
plastyczne i spotkania integracyjne. We wszystkich imprezach udział wzięło łącznie ponad 
4.500 osób. 

 
3) Tarnowskiego Rodzinnego Pikniku Integracyjnego „Dana, dana u Jordana” w 

Parku Strzeleckim 
27 maja 2017 r. w Parku Strzeleckim odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny 

zorganizowany w ramach „Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie”. 
Podczas pikniku zorganizowane zostały szalone animacje taneczne prowadzone przez Roberta 
Frudzińskiego, który zabawiał wszystkich zarówno na scenie, jak i przed nią. Dodatkowo na 
scenie podczas występów muzycznych zaprezentowały się dzieci i młodzież. Zorganizowane 
zostały konkursy, gry i zabawy z nagrodami, które były przeprowadzone przez tarnowską 
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policję oraz animatora czasu wolnego. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu 
Tarnowa, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie, młodzież 
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz uczestniczki kursu fryzjerskiego 
działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mościcach 
zorganizowali barwny pokaz strojów i fryzur pn. „Europejski zawrót głowy w tańcu, modzie  
i urodzie”. W namiocie Urzędu Miasta Tarnowa odbyły się natomiast warsztaty koralowe dla 
wszystkich chętnych. Każdy mógł samodzielnie wykonać tarninowe korale.  
W poszczególnych namiotach znalazły się stoiska z rękodziełem artystycznym oraz 
domowym jadłem, czyli kiermasz twórczości warsztatów terapii zajęciowej, placówek 
kształcenia specjalnego, środowiskowych domów samopomocy oraz organizacji działających 
na rzecz niepełnosprawnych z całego Subregionu Tarnowskiego. W namiotach swoją 
działalność zaprezentowały: 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 
2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie,  
3. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II, prowadzone przez Fundację Rozwoju, 

Edukacji, Pracy, Integracji REPI, 
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie,  
5. Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań”,  
6. Klub Samopomocy „Wiosna Życia”,  
7. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie, 
8. Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli (Gmina 

Skrzyszów). 
Podczas pikniku uczestnicy mogli również skorzystać z bezpłatnych badań 

profilaktycznych i medycznych. Swoją ofertę przedstawiły: Specjalistyczny Szpital  
im. E. Szczeklika w Tarnowie, Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie oraz 
Mościckie Centrum Medyczne. Można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji 
fizjoterapeutycznych dla dzieci i dorosłych, konsultacji logopedycznych, badania słuchu, 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru poziomu glukozy we krwi, porad 
stomatologicznych na temat prawidłowej higienizacji jamy ustnej oraz zapoznać się  
z profilaktyką przeciwodleżynową. Tarnowska policja, Komeda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie oraz funkcjonariusze Służby Więziennej przygotowali pokazy sprzętu  
i wyposażenia. Można było również z bliska zobaczyć wóz strażacki, wóz policyjny oraz 
pojazd Służby Więziennej, tzw. więźniarkę. Wszyscy chętni mogli także skorzystać za darmo 
z dmuchanej zjeżdżalni oraz zamku. Szacuje się, że w ciągu wydarzenia pojawiło się łącznie 
około 950 osób. 

 
4) Konferencji przy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W 2017 r. Urząd Miasta Tarnowa, mając na względzie potrzebę dbania o poprawę 
stanu zdrowia oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców Tarnowa, przy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi zorganizował: 

1. 5 października w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
konferencję pt. „Rehabilitacja na różnych etapach rozwoju niepełnosprawności-
problemy wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo”.  
W konferencji wzięło udział 135 osób oraz 3 wolontariuszy asystentów osób 
niepełnosprawnych. Konferencja miała na celu przedstawienie problemów osób 
niepełnosprawnych ruchowo w tarnowskim środowisku na podstawie doświadczeń 
zebranych podczas 40-letniej działalności Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 
Oddział w Tarnowie oraz wskazanie problemów wolontariatu. Tematyka konferencji 
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miała również na celu zachęcanie osób niepełnosprawnych do większej aktywności 
w życiu społecznym, 

2. 9 grudnia konferencję pt. „Być rodzicem. Jak zadbać o zdrowy rozwój dziecka”. 
Konferencja odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zgromadziła 
170 uczestników (rodziców, pedagogów, wychowawców oraz studentów). Miała na 
celu poszerzenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju fizycznego  
i psychicznego dziecka oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich.  

 
Ponadto: 
Wydział Sportu UMT :  

1) prowadził wymianę informacji w zakresie organizacji imprez sportowych oraz 
możliwości starania się o środki zewnętrzne, wymianę informacji w zakresie 
podstawowej, bieżącej działalności klubów sportowych, m.in. na forum Rady Sportu, 

2) publikował na stronie internetowej www.tarnow.pl informacje o wspólnych 
działaniach podejmowanych przez tarnowski samorząd i organizacje pozarządowe, 

3) brał udział w posiedzeniach organów statutowych klubów sportowych  
i w miarę możliwości udzielał pomocy w zakresie przygotowywania dokumentów 
statutowych, 

4) współpracował z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu diagnozy 
potrzeb środowiska lokalnego, m.in. lokalnych programów pomocowych, projektów  
i dokumentów strategicznych, współpracował, w tym na forum Rady Sportu,  
w zakresie zmian uchwały w zakresie nagród sportowych, wyróżnień oraz stypendiów 
sportowych oraz w zakresie zasad ogłaszania otwartych konkursów ofert, 

5) organizował szkolenia i prowadził poradnictwo dla organizacji pozarządowych 
(udzielano porad w zakresie rozwiązywania problemów prawnych lub 
organizacyjnych klubów sportowych), 

6) tworzył wspólne zespoły o charakterze doradczym i konsultacyjnym np. zespół ds. 
współorganizacji Karpackiego Wyścigu Kurierów, 

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

8) współpracował przy opracowywaniu informatorów dla mieszkańców miasta, w tym 
beneficjentów pomocy społecznej (przygotowywanie informacji o działalności klubów 
sportowych umieszczanych na stronie UMT, pomoc w przygotowaniu 
okolicznościowych folderów wykorzystywanych przy organizacji imprez 
sportowych), 

9) organizował spotkania robocze (w zależności od potrzeb) z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych - zorganizowano posiedzenia Rady Sportu, a także 
spotkania z przedstawicielami klubów sportowych dotyczące organizacji imprez 
sportowych lub innych zagadnień bieżących,  

10) konsultował 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 projekty aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projekt 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte 
wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród 
pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień  
i wysokości nagród pieniężnych,  
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11) prowadził działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji  
pozarządowych, takie jak nadzór nad czynnościami statutowymi klubów sportowych 
oraz pomoc w zakresie przygotowania dokumentów statutowych, 

12) udzielał pomocy w uzyskaniu lokali na działalność statutową organizacji 
pozarządowych, 

13) przekazywał organizacjom pozarządowym (w miarę posiadanej wiedzy) informacje 
dotyczące ich bieżącej działalności, w tym możliwości pozyskania środków 
finansowych z innych źródeł,  

14) wspólnie z organizacjami zorganizował m.in. konferencje, forum organizacji 
pozarządowych oraz debatę dotyczącą inwestycji sportowych dotyczącą stadionu 
miejskiego,  

15) prowadził serwis dotyczący organizacji pozarządowych na stronie internetowej 
www.tarnow.pl, 

16) prowadził elektroniczną bazę danych nt. organizacji pozarządowych działających  
w Tarnowie, 

17) przygotowywał (na wniosek organizacji pozarządowych) rekomendacje lub referencje 
w zakresie poziomu i sposobu realizacji przez organizacje zadań publicznych 
zleconych przez Gminę Miasta Tarnowa. 

 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT - Referat Zdrowia: 

1) współpracował przy opracowywaniu informacji o zadaniach publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

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

3) udzielał pomocy merytorycznej i informacji na temat wzajemnych oczekiwań 
dotyczących realizowanych zadań. 

 
Miejski O środek Pomocy Społecznej w Tarnowie: 
w ramach realizacji zapisów Programu, podejmował szereg działań w zakresie 
pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania te obejmowały 
między innymi: 
1) zorganizowanie we współpracy ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich  

w Krakowie, „Opłatka Maltańskiego”. Przedświąteczne spotkanie odbyło się w dniu 12 
grudnia 2017 r. w Hotelu Cristal Park w restauracji „Dworek Modrzewiowy”, 

2) współpracę z Centrum Integracji Społecznej (jednostka lokalna Spółdzielni Socjalnej 
Serwis), która realizowana była poprzez udział pracowników MOPS w procesie 
rekrutacji osób do uczestnictwa w zajęciach CIS, nadzorowanie ich uczestnictwa oraz 
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

3) współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy w Tarnowie 
oraz Tarnowskim Oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  i Inwalidów 
w ramach realizacji na terenie Tarnowa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2017, 

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

5) w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem - Oddział w Tarnowie 
wytypowano rodziny, w których dzieci uczęszczające do szkoły otrzymały wyprawki 
szkolne (plecaki, zeszyty, kredki, piski, bloki itp.), a w okresie przedświątecznym dla 
najuboższych rodzin przygotowano paczki z artykułami żywnościowymi, 
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6) w ramach współpracy z Towarzystwem Powszechnej Pomocy „Serce” w Tarnowie 130 
dzieci z ubogich rodzin miało możliwość udziału w finale Mikołajkowej Akcji 
„Wszystkie Dzieci są Kochane”, która odbyła się 6 grudnia 2017 r. w Hali Sportowo – 
Widowiskowej TOSIR przy ul. Krupniczej 8A, 

7) współpracę z Fundacją Partnerstwo dla Przyszłości, która realizowana była poprzez 
udział pracowników MOPS w procesie rekrutacji osób do udziału w zajęciach Centrum 
Integracji Społecznej, a następnie nadzorowanie ich uczestnictwa oraz kierowanie dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych do prowadzonej przez fundację specjalistycznej placówki 
wsparcia dziennego M4 przy ul. Parkowej 25 w Tarnowie, 

8) współpracę ze Stowarzyszeniem Siemacha w Krakowie, która obejmowała: 
• kierowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do specjalistycznej placówki wsparcia 

dziennego przy ul. 16 Pułku Piechoty 12 w Tarnowie, 
• uczestniczenie w okresowej ocenie sytuacji dziecka,  
• motywowanie i kierowanie rodzin wymagających specjalistycznej pomocy do 

Tarnowskiego Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin znajdującego się w tarnowskiej 
siedzibie stowarzyszenia, 

• wytypowanie 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do uczestnictwa w warsztatach 
mikołajkowych organizowanych przez stowarzyszenie, 

• wytypowanie 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do otrzymania paczki mikołajkowej  
w ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie. 

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

w Lublinie – pomoc przy organizacji kolonii socjoterapeutycznej w Poroninie dla dzieci 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta  Tarnowa – wytypowanie dzieci, 
ustalanie wyprawki, koordynowanie wyjazdu, 

2) Stowarzyszeniem „Senior na Czasie” w Tarnowie – aktywizacja seniorów będących 
klientami MOPS w Tarnowie, 

3) Stowarzyszeniem KANON w Tarnowie prowadzącym świetlicę oraz Międzyosiedlowe 
Centrum Aktywności Senioralnej – motywowanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych w świetlicy, motywowanie seniorów do uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez MCAS, 

4) Polskim Związkiem Niewidomych Koło Powiatowe w Tarnowie przy realizacji projektu 
„Wiem więcej - pomagam świadomie”, którego celem było podniesienie świadomości 
społecznej dzieci na temat zachowań wobec osób niepełnosprawnych poprzez poznanie 
specyfiki ich funkcjonowania, naukę savoir-vivre’u oraz uwrażliwienie ich na potrzeby 
osób niepełnosprawnych, 

5) Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie - kierowanie 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do placówki wsparcia dziennego w formie 
specjalistycznej prowadzonej przez stowarzyszenie w budynku przy ul. Gumniskiej 25 
oraz uczestniczenie w okresowej ocenie sytuacji dziecka, 

6) Stowarzyszeniem Biegowym Pogórze Bartkowa w Gródku nad Dunajcem – 
wytypowanie przez MOPS niepełnosprawnego dziecka z Tarnowa, któremu udzielono 
wsparcia dzięki środkom finansowym zebranym podczas zorganizowanego przez 
stowarzyszenie Biegu „Tarnowska Dyszka”, 

7) Stowarzyszeniem Aktywni dla Zdrowia - informowanie klientów MOPS o możliwości 
wzięcia udziału w projekcie pn. Rehabilitacja osób dorosłych, rehabilitacja domowa osób 
przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu ruchu lub chorób  
powodujących dysfunkcje narządu ruchu, 
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8) Fundacją Polsat w Warszawie - udzielenie pomocy w sfinansowaniu rehabilitacji dla 
dziecka niepełnosprawnego wskazanego przez  MOPS, 

9) Fundacją TVN Nie Jesteś Sam w Warszawie - udzielenie pomocy w sfinansowaniu 
rehabilitacji dla dziecka niepełnosprawnego wskazanego przez MOPS, 

10) Stowarzyszeniem WIOSNA w Krakowie - wytypowanie przez pracowników MOPS 
osób, którym udzielono pomocy materialnej w ramach projektu „Szlachetna Paczka”. 

 
Azyl dla Psów i Kotów 
W 2017 r. Azyl dla Psów i Kotów współpracował z kilkoma organizacjami pozarządowymi : 

1. Ogólnopolskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami ANIMALS – inspektorat 
Tarnów, 

2. Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce – oddział Tarnów, 
3. Fundacją „SOS Bokserom” w Warszawie, 
4. Fundacją „Rottka” w Warszawie, 
5. Fundacją „Mikropsy” w Warszawie. 

 
Aktywność Azylu dla Psów i Kotów w 2017 r.: 
1) 1 kwietnia zorganizowana została akcja adopcyjna podczas Festiwalu ogrodów i ekologii 

„Zielono mi” przy CH MAX, 
2) przy współpracy z OTOZ Animals Tarnów zorganizowano tarnowską edycję 

ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy Łańcuchy 2017”, która odbyła się 30 września na płycie 
rynku, 

3) 30 września w „Dniu Babiego Lata” podczas Pikniku Rodzinnego na tarnowskich 
błoniach zorganizowana została akcja adopcyjna „Szukam Domu”, 

4) 7 października Azyl zorganizował na swoim terenie akcję adopcyjną podczas II edycji 
imprezy „Dzień Otwarty Tarnowskiego Azylu”. Akcję wspierali przedstawiciele Activ 
Dogs, Straż Miejska, przedstawiciele Tarnowskiej Konfederacji Motocyklistów 
WATAHA, trener oraz żużlowcy Grupy Azoty Unii Tarnów i OSP Rzędzin. Wydarzenie 
odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Gminy Ryglice oraz Gminy Żabno, 

5) dzięki wsparciu OTOZ Animals – Inspektorat w Tarnowie oraz TOZ – Oddział  
w Tarnowie udało się znaleźć odpowiedzialne domy dla starszych i schorowanych psów 
oraz kotów przebywających w Azylu, 

6) Fundacje SOS Bokserom, Rottka oraz Mikropsy w potrzebie pomagały w znalezieniu 
odpowiedzialnych domów adopcyjnych dla psów w typie rasy bokser, rottweiler bądź 
seter oraz wymieniały się z Azylem się doświadczeniami, 

7) Fundacja „Mikropsy” pomogła odnaleźć właściciela psa w typie rasy seter, który trafił do 
Azylu. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Zestawienie zadań w poszczególnych obszarach  współpracy z uwzględnieniem podziału 
kosztów realizacji zadań, liczby beneficjentów i osiągniętych rezultatów 
Załącznik nr 2 -Wykaz dotacji udzielonych w 2017 r. 
Załącznik nr 3 -Wykaz umów zawartych w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi   działalność pożytku publicznego w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych 
 
Opracowano: 
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 


