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Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2018 r. 

 

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

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
 

Zadanie 1 

Nazwa zadania 
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 

bezdomnym 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2018-2020 

Całkowity koszt realizacji zadania 687.819,97 zł  

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

693.120 zł/100,77% 

Środki finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

3.445,28 zł/0,5% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
684.374,69 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

Niższa kwota dotacji przysługująca w części dot. 

prowadzenia schroniska. Całkowita kwota należnej 

dotacji ustalana jest w oparciu o liczbę miejsc zajętych 

oraz pozostających w gotowości do przyjęcia osób 

bezdomnych do schroniska lub do noclegowni. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
17 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

Z pomocy Domu dla Bezdomnych skorzystało ogółem 

286 osób w wymiarze 34.523 osobodni, w tym:  

z pomocy Schroniska - 158 osób w wymiarze 29.545 

osobodni, z Noclegowni - 220 osób w wymiarze 4.978 

osobonocy, z Łaźni skorzystały wszystkie osoby 

zgłaszające się na noclegownię oraz inne osoby 

pozbawione możliwości dostępu do zabiegów 

higienicznych (kąpiel, wymiana odzieży, 

odwszawianie). 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zapewniono całodobowe schronienie dla osób 

bezdomnych i innych zgłaszających się będących  

w trudnej sytuacji, w tym: zapewniono możliwość 

noclegu z całodziennym wyżywieniem, niezbędne 

lekarstwa, środki higieny osobistej, odzież i obuwie, 

organizację zajęć resocjalizacyjnych, opiekę medyczną, 

psychologiczną, pomoc m.in. w podjęciu leczenia od 

uzależnienia, w sprawach związanych z poszukiwaniem 
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pracy, ubezpieczeniem społecznym itp. 11 osób 

pracowało dorywczo, podejmując prace 

krótkoterminowe, zlecone przez prywatne osoby,  

a 7 osób pracowało na podstawie umowy o pracę. 10 

osób zostało zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy. 7 osób podjęło próbę usamodzielnienia się. 14 

osób uczestniczyło w Indywidualnym programie 

wychodzenia z bezdomności.  

W Noclegowni w okresie jesienno–zimowym 

zapewniono nocleg wraz z posiłkiem i ciepłym 

napojem; prowadzono łazienkę, w ramach której 

zapewniono: kąpiel, możliwość wyprania i wysuszenia 

odzieży oraz niezbędne środki czystości oraz sprzęt 

(m.in. pralkę, suszarkę, żelazko).  

Infrastruktura oraz wyposażenie Domu dla Bezdomnych 

Mężczyzn, w tym dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych pozwoliło na zabezpieczenie wielu 

potrzeb osób bezdomnych, materialnych, w tym 

wsparcia opieki medycznej, prawnych, a także 

psychologicznych oraz duchowych. Działania 

realizowane na terenie Domu w pierwszej kolejności 

zabezpieczały podstawowe funkcje życiowe osób 

zagrożonych ze względu na warunki atmosferyczne jak 

również styl życia. 

Promocja zadania 

Zadanie promowano poprzez: 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania, 

- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 

internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 

Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta, 

- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 

informowani o fakcie współfinansowania zadania ze 

środków budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 2 

Nazwa zadania 

Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych 

dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji 

pozarządowych działających na ich rzecz 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 34.658,38 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 
10.000 zł/29% 
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zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

Środki finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

11.205,18 zł/32% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 14.193,20 zł/41% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
9.260 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

Z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy 

niemożliwym było wykonanie 2 transportów żywności. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
100/97 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
3.390 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

PKPS:  

Wydano 56.623,33 kg żywności o wartości 273.003,04 

zł dla najuboższych mieszkańców Tarnowa. Z pomocy 

tej skorzystało 3.000 osób. Poprawiono i utrzymano 

kondycję zdrowotną beneficjentów poprzez regularne 

udzielanie pomocy żywieniowej, złagodzono skutki 

ubóstwa i niedożywienia. Zaktywizowano młodzież 

szkolną, nauczycieli oraz osoby bezrobotne jako 

wolontariuszy podczas zbiórek żywności i prac  

w magazynie. Zorganizowano warsztaty pn. 

„Planowanie budżetu domowego”, „Program edukacji 

kulinarnej” oraz „Jak nie marnować resztek jedzenia”. 

PZERiI: 

W ramach realizacji zadania zorganizowano pomoc 

osobom starszym i chorym poprzez dostarczanie paczek 

żywnościowych. Wykonane zostały 3 transporty 

żywności, którą następnie przekazywano cyklicznie 

łącznie ok. 390 (3x130) osobom potrzebującym, 

będącym członkami PZERiI o niskich dochodach. 

Przekazano łącznie 4.165 kg żywności. 

Promocja zadania 

PKPS: Zadanie promowano poprzez: 

umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania, 

- informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 

internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 

Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta, 

- wszyscy uczestnicy zadania byli informowani m.in. 

ustnie o fakcie dofinansowania zadania ze środków 

budżetu Miasta Tarnowa, 

- rozdysponowano plakaty oraz ulotki z informacją  

o współfinansowaniu zadania oraz terminie i miejscu 

realizacji. 

PZERiI: Zadanie promowano poprzez:  
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- umieszczenie informacji o finansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania, 

- informacja o finansowaniu zadania z budżetu Miasta 

Tarnowa została umieszczona na stronie internetowej 

wraz z zamieszczeniem logo Miasta Tarnowa, a także 

z linkiem do strony internetowej Miasta, 

- wszyscy uczestnicy zadania byli informowani m.in. 

ustnie o fakcie finansowania zadania ze środków 

budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 3 

Nazwa zadania 

Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie 

posiłków gorących jednodaniowych  
Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1  

umowa 2016-2018 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 35.998,94 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

70.000,00 zł/194% 

w tym 49.000 zł ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

8.665,57 zł/24% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 

27.333,37 zł 

w tym 19.000 zł ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
6 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
54 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przygotowano i wydano łącznie 5.502 gorących 

posiłków oraz suchego prowiantu dla 54 osób. 

Promocja zadania 

Logo Tarnowa i informacja o współfinansowaniu przez 

Gminę Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa są 

umieszczone na tablicy informacyjnej przed wejściem 

do budynku, w którym mieszczą się kuchnia  

i jadłodajnia Schroniska dla osób bezdomnych „Domu 

dla Bezdomnych Mężczyzn" oraz na stronie 

internetowej Caritas Diecezji Tarnowskiej 

www.caritas.tarnow.pl z informacją w jakiej wysokości 

została ona udzielona. 
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Zadanie 4a 

Nazwa zadania 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

mieszkania chronionego dla niepełnosprawnych 

intelektualnie kobiet  
Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2016-2018 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 81.455,84 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

65.000 zł/80% 

Środki finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 16.455,84 zł/20% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
65.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
6/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
4 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Osobom przebywającym w mieszkaniu udzielono 

wsparcia ze strony specjalistów (opiekuna, terapeuty, 

psychologa oraz pracownika socjalnego),  

w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Zapewniono 

warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

w integracji ze społecznością lokalną - sprzyjając 

rozwijaniu kontaktów społecznych oraz przygotowując 

do prawidłowego pełnienia ról społecznych. 

Promocja zadania 

Zadanie promowano poprzez umieszczenie informacji  

o współfinansowaniu zadania z budżetu Miasta 

Tarnowa w miejscu wykonywania zadania oraz na 

stronie internetowej oraz informowanie wszystkich 

uczestników zadania i ich rodzin o fakcie 

dofinansowania zadania ze środków budżetu Miasta 

Tarnowa. 

 

Zadanie 4b 

Nazwa zadania 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

mieszkania chronionego dla niepełnosprawnych 

intelektualnie mężczyzn  
Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2016-2018 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 77.021,52 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

63.000 zł/82% 

Środki finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 14.021,52 zł/18% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
63.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
6 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
3 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Placówka zapewniła osobom niepełnosprawnym 

intelektualnie usługi opiekuńcze i bytowe dostosowane 

do indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego 

mieszkańca, tj. pomoc w podstawowych czynnościach 

życiowych, zapewnienie miejsca zamieszkanie, dostępu 

do mediów, wyżywienie, pomoc w utrzymaniu 

czystości i pielęgnację w chorobie w sposób 

gwarantujący poczucie godności, wolności,  

i bezpieczeństwa. Umożliwiono naukę i trening 

codziennych czynności związanych z normalnym, 

codziennym funkcjonowaniem oraz nabycie 

umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Mieszkańcy 

uczestniczyli w rehabilitacji społecznej, terapii 

zajęciowej i edukacji. 

Promocja zadania 

Zadanie promowano poprzez: 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania oraz na stronie internetowej, 

- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 

informowani o fakcie dofinansowania zadania ze 

środków budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 4c 

Nazwa zadania 
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2016-2018 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 57.455,76 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

42.000 zł/73% 

Środki finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 15.455,76 zł/27% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
42.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
5 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
4 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Podniesienie kompetencji społecznych mieszkańców, 

wzrost poczucia odpowiedzialności za własne życie, 

podniesienie poczucia własnej wartości. Mieszkańcy 

mieli zapewnione wsparcie odpowiednie do swoich 

potrzeb, uczestniczyli w rożnych formach treningów 

mających na celu poprawę ich funkcjonowania  

w środowisku oraz rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego życia. 

Promocja zadania 

Zadanie promowano poprzez: 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania oraz na stronie internetowej, 

- wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny byli 

informowani o fakcie dofinansowania zadania ze 

środków budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 5 

Nazwa zadania 
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Zielona Przystań” (typ A i C) 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje / 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2017-2019 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 681.493,45 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

658.043,45 zł/97% 

dotacja ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 
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Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

50 zł/0% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 23.400 zł/3% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
658.043,45 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
35/16 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
53 (30 typ C i 23 typ A) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Placówka zapewniała poradnictwo psychologiczne, 

częściową opiekę oraz pomoc w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, a także świadczyła 

usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych 

treningów funkcjonowania w codziennym życiu, 

treningów umiejętności interpersonalnych  

i społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 

podtrzymywaniu umiejętności rozwiązywania 

problemów, samodzielności umożliwiającej 

funkcjonowanie w środowisku. Dzięki prowadzonym 

działaniom udzielono wsparcia osobom mającym 

poważne trudności w życiu codziennym, które 

wymagały pomocy i opieki niezbędnej do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym, tj. osobom  

z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, 

chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, zaburzeniami 

osobowości i zachowania, zaburzeniami adaptacyjnymi 

oraz organiczną zmianą nastrojów, wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Nastąpił wzrost aktywności psychoruchowej, oraz 

sprawności fizycznej uczestników poprzez codzienną 

działalność zarówno grupową i indywidualną  

w pracowni rehabilitacyjnej oraz wzrost umiejętności 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych  

i funkcjonowania w grupie. 

Promocja zadania 

Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 

ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego  

w miejscu wykonywania zadania oraz na stronie 

internetowej. Wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny 

byli informowani o fakcie dofinansowania zadania ze 

środków finansowych Wojewody Małopolskiego. 

 

Zadanie 6 

Nazwa zadania 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 

(typ B) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  

o zasięgu ponadgminnym  
Liczba złożonych ofert 1 



9 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2016-2018 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.314.133,61 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

1.196.202 zł/91% 

dotacja ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

92.922,26 zł/7 % 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 25.009,35 zł/2% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
1.196.202 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
29/7 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
62 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie im. św. Kingi  

w Tarnowie przy al. Matki Bożej Fatimskiej 6 

zapewniał podopiecznym Domu opiekę odpowiednią 

dla typu schorzenia, uczestniczyli oni w rożnych 

formach terapii i zajęciach integracyjnych, które 

przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia i rozwoju 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. 

Promocja zadania 

-Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 

ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego  

w miejscu wykonywania zadania oraz na stronie 

internetowej. Dni otwarte placówki, imprezy 

integracyjne, pikniki, festyny. 

 

Zadanie 7 

Nazwa zadania 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  

o zasięgu ponadgminnym 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2016-2019 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 2.967.891,42 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

1.630.973 zł/55% 

dotacja ze środków finansowych Wojewody 



10 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

1.336.918,42 zł/45% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
1.630.973 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
63 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
80 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie przy  

ul. Robotniczej 4 zapewniał mieszkańcom Domu 

całodobowy pobyt i opiekę, m. in. wyżywienie, odzież, 

obuwie i środki czystości, w zależności od 

indywidualnych potrzeb pomoc w samoobsłudze, 

podstawową opiekę medyczną, rehabilitację leczniczą  

i społeczną, udzielał pomocy w załatwianiu spraw 

osobistych. Mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach 

terapeutycznych, korzystali z możliwości kontaktów  

z rodziną, kapłanem, integrowali się ze środowiskiem 

lokalnym oraz uczestniczyli w zajęciach szkolnych,  

w tym rewalidacyjnych. 

Promocja zadania 

- umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 

ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego  

w miejscu wykonywania zadania oraz na stronie 

internetowej  

- informacje o ofercie Domu przekazywane do 

okolicznych powiatów. 

 

Zadanie 8 

Nazwa zadania 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie  

o zasięgu ponadgminnym  
Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2016-2019 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 625.040 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

208.040 zł/33% 

dotacja ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego 

Środki  finansowe własne organizacji  417.000 zł/67% 
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i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
208.040 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
12 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
19 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych 

Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. 

Modrzejewskiej 48 zapewniał mieszkańcom - osobom 

dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie całodobową 

opiekę, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, 

opiekuńczych, zdrowotnych, wspierających, religijnych  

i kulturalnych. 

Promocja zadania 

- Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 

ze środków finansowych Wojewody Małopolskiego  

w miejscu wykonywania zadania oraz na stronie 

internetowej, 

- Promowanie Domu poprzez imprezy integracyjne, 

rozsyłanie informacji o ofercie placówki do okolicznych 

powiatów. 

 

Obszar wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

Zadanie 9 

Nazwa zadania 
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

4/4  

umowy 2016-2018 (aneksy) 

Całkowity koszt realizacji zadania 1.131.521,70 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

940.800 zł/83,14% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

172.096,56 zł/15,21% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 18.672 zł/1,65% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
940.753,14 zł 
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Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

Zwrot 48,88 zł z tytułu mniejszych wydatków 

związanych z zakupem materiałów i usług na realizację 

zadania. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
42/15 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

245 miejsc dotowanych z budżetu GMT/329 dzieci 

skorzystało z zajęć w placówkach 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Na terenie Miasta Tarnowa w 2018 r. działy 4 placówki 

wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

prowadzone przez: Stowarzyszenie ,,Siemacha”, 

Fundację ,,Partnerstwo Dla Przyszłości”, 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 

Tarnowskiej i Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży 

KANA.  

Placówki działały od poniedziałku do piątku, przez co 

najmniej 4 godzinny dziennie przez cały rok 

w dni robocze (w tym również w wakacje i ferie). Oferta 

placówek skierowana była przede wszystkim do dzieci  

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  

z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, z niepowodzeniami 

edukacyjnymi wynikającymi z zaniedbań 

środowiskowych, ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, z zaburzeniami komunikacji językowej, 

zaburzeniami zachowania. W związku z powyższym  

w każdej placówce dokonywano okresowej oceny 

sytuacji każdego dziecka w miarę potrzeb, lecz nie 

rzadziej niż raz na pół roku oraz zapewniano dzieciom 

zgodnie z potrzebą m.in. pomoc w nauce, organizację 

wolnego czasu, rozwój zainteresowań, zajęcia sportowe, 

zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 

kompensacyjne, logopedyczne oraz profilaktyczne. 

Dzieci w trakcie pobytu w placówce otrzymywały 

również posiłek dostosowany do pory dnia. Prowadzona 

była również współpraca z rodziną i szkołą dziecka. 

Osiągnięte rezultaty to: zmniejszenie u dzieci deficytu 

edukacyjnego, wzrost poczucia bezpieczeństwa, 

stabilności i własnej wartości dziecka, zmniejszenie 

liczby dzieci sięgających po środki psychoaktywne  

i stosujących przemoc, opóźnienie wśród dzieci wieku 

inicjacji używania środków psychoaktywnych, nabycie 

pozytywnych wzorców zachowania w grupie, poprawa 

kondycji fizycznej u dzieci, rozwój zainteresowań, 

zmniejszenie skutków zaniedbań środowiskowych, 

wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

tarnowskich rodzin. 

Promocja zadania 

Informacja o współfinansowaniu placówek wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej ze środków budżetu 

Miasta Tarnowa znajdowała się w widocznym miejscu 

w placówkach, wraz z herbem Tarnowa oraz podaniem 
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wysokości środków otrzymanej dotacji. 

Na stronie internetowej/facebook organizacji 

prowadzących placówki zamieszczono informację  

o współfinansowaniu zadania z budżetu Miasta Tarnowa 

wraz informacją o wysokości  środków otrzymanej 

dotacji, herb Miasta Tarnowa wraz z linkiem do głównej 

strony internetowej Miasta www.tarnow.pl. 

Na stronie internetowej organizacji prowadzących 

placówki zamieszczano krótkie informacje i zdjęcia  

z realizacji zadania. 

Ustnie informowano uczestników zadania i ich rodziny  

o fakcie dofinansowania działalności placówki ze 

środków budżetu Miasta Tarnowa. 

W przypadku zorganizowanych uroczystości były  

w widocznym miejscu umieszczane roll-upy 

(wypożyczone z UMT) potwierdzające 

współfinansowanie zadania z budżetu Miasta Tarnowa. 

Promowano ważne wydarzenia z życia placówek  

w lokalnych publikacjach prasowych oraz mediach 

internetowych (np. miesięcznik Tarnów.pl, 

www.tarnow.pl, Niezależny Serwis Informacyjny 

KADR). 

 

Obszar przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
 

Zadanie 10 

Nazwa zadania 
Prowadzenie punktu opieki nad osobami 

nietrzeźwymi 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 

1/1 

umowa 2016-2018 (aneks) 

Całkowity koszt realizacji zadania 768.112,58 

Wysokość dotacji przyznanej  

z budżetu Miasta Tarnowa na 

realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu** 

775.000,00/100,9% 

Środki  finansowe własne organizacji            

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

200 zł/0,03% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 840 zł/0,11% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
767.072,58 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

Niższy koszt prowadzenia punktu  w części  

pokrytej z dotacji. 

Liczba osób realizujących zadanie,                

w tym liczba wolontariuszy  
15/1 
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Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

W 2018 r. opieką objęto 2.356 osób dowiezionych do 

Punktu przez Policję (820 osób), Straż Miejską (1.456 

osób)   i z SOR-u (80 osób). 1.577 osób dowiezionych 

do wytrzeźwienia to osoby bezdomne. Badania lekarskie 

zapewniono ponadto 2.029 osobom zatrzymanym, które 

następnie zostały umieszczone w Pomieszczeniach dla 

Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów 

Centrum, Narutowicza 6). Zgodnie z podpisaną umową 

ze Szpitalem Wojewódzkim św. Łukasza   w Tarnowie, 

koszt transportu osób nietrzeźwych z SOR-u pokryty był 

przez PONON. 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przyjęcia do Punktu odbywały się we wszystkie dni 

tygodnia całodobowo, zgodnie z procedurą przyjęć.   

Zapewniono osobom nietrzeźwym: opiekę 

terapeutyczną, opiekę profilaktyczną dla osób 

nietrzeźwych, uzależnionych, współuzależnionych,  

bezpieczne warunki pobytu, zabiegi higieniczno-

sanitarne. Ponadto współpracowano z Domem dla 

Bezdomnych Mężczyzn, Policją, SOR oraz Strażą 

Miejską.  

W ramach realizacji działań profilaktycznych 

przeprowadzono rozmowy z osobami pozostającymi do 

wytrzeźwienia oraz ich rodzinami i bliskimi, w trakcie 

których: motywowano do wychodzenia z bezdomności, 

udzielono informacji o placówkach, w  których można 

uzyskać pomoc medyczną i terapeutyczną, udzielono 

porad w przypadku występowania przemocy w rodzinie. 

W ramach realizacji programu terapii psychologicznej 

dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od 

alkoholu odbywały się dyżury: socjoterapeuty (3 razy  

w tygodniu po 2 godziny, łącznie 318 godzin), 

psychologa (8 godzin miesięcznie, łącznie 108 godzin), 

prawnika (2 godziny miesięcznie, łącznie 24 godziny). 

Promocja zadania 

Informację o realizacji zadania zamieszczono na stronie 

internetowej www.rynek4.org oraz na profilu FB, przy 

wejściu do budynku Punktu, na ścianie zewnętrznej oraz 

w pokoju koordynatora znajdują się tabliczki 

informujące, iż projekt realizowany w obiekcie, jest 

współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 11 

Nazwa zadania 
Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów 

zaufania dla mieszkańców w trudnych sytuacjach 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 76.600,92 zł 

http://www.rynek4.org/
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Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

24.000,00 zł/31% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

100,92 zł/0,13% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 52.500 zł/69% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
24.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
48/48 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
1.708 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Osobom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach 

życiowych udzielano informacji i psychologicznego 

wsparcia za pośrednictwem Telefonu Zaufania oraz 

pomocy udzielanej w Poradni Specjalistycznej.  

W ramach realizacji zadania osoby potrzebujące mogły 

skorzystać z porad: psychologa, pedagoga, prawnika, 

duszpasterza, dietetyka, seksuologa, mediatora czy 

egzorcysty. Ponadto w ramach realizacji zadania 

Stowarzyszenie Arka współuczestniczyło w organizacji 

Konferencji naukowej pn. „Depresja w rodzinie, rodzina 

w depresji”, która została zorganizowana przy 

współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa, Krakowską 

Fundacją „Dom Terapii” oraz Centrum Rehabilitacji 

Społecznej – Zakład Aktywności Zawodowej 

„Słoneczne Wzgórze”. W konferencji wzięło udział 108 

osób. 

Promocja zadania 

Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania. 

Informacja o współfinansowaniu zadania z budżetu 

Miasta Tarnowa została umieszczona na stronie 

internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 

Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta. 

Wszyscy uczestnicy zadania i ich rodziny zostali 

poinformowani o fakcie dofinansowania zadania ze 

środków budżetu Miasta Tarnowa. 

Umieszczenie informacji Projekt współfinansowany  

z budżetu Miasta Tarnowa na ulotkach informacyjnych. 

Zamieszczanie na drukach wysyłanych przez 

stowarzyszenie informacji o treści Stowarzyszenie 

„ARKA” Poradnia Specjalistyczna i telefon zaufania  

w Tarnowie jest w roku 2016 partnerem Miasta Tarnowa 

w realizacji zadania publicznego z zakresu 
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przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

 

Zadanie 12  

Nazwa zadania 

Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci  

i młodzieży, w tym w szczególności z rodzin 

zagrożonych uzależnieniami i przemocą  

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 26.403,64 zł 

Wysokość dotacji przyznanej  

z budżetu Miasta Tarnowa na 

realizację zadania zł/ % całkowitego 

kosztu** 

25.000,00 zł/95% 

Środki  finansowe własne organizacji             

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

3,64 zł/0% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.400 zł/5% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
25.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,            

w tym liczba wolontariuszy  
6/3 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

20 dzieci – uczniów szkół podstawowych  

w wieku od 8 do 13 lat 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Kolonię przeprowadzono zgodnie z programem kolonii 

oraz programem socjoterapeutycznym. Wypoczynek był 

skoncentrowany wokół różnorodnych działań 

wychowawczych ukierunkowanych na profilaktykę 

uzależnień i przemocy. Szczególny nacisk położony 

został na dostarczanie wiedzy o szkodliwości  

stosowania środków psychoaktywnych: papierosów, 

alkoholu, narkotyków, w tym dopalaczy  

i konsekwencjach uzależnień. Realizowany program 

socjoterapeutyczny miał ponadto na celu ograniczenie 

zachowań ryzykownych wśród uczestników kolonii, 

poprawę w nawiązywaniu relacji interpersonalnych   

i rozwiązywaniu problemów. Cele szczegółowe 

programu socjoterapeutycznego  osiągnięte przez 

uczestników kolonii to: poprawa umiejętności dbania  

o zdrowie psychiczne i fizyczne, wzmocnienie 

nawyków zdrowego stylu życia, nawiązanie nowych, 

pozytywnych relacji interpersonalnych, możliwość 

pozytywnego uczestnictwa w grupie rówieśniczej, 
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zapobieganie zachowaniom niepożądanym  

i uzależnieniom, rozwój zainteresowań i talentów: 

plastycznych, muzycznych, sportowych, 

krajoznawczych, turystycznych, historycznych. 

W trakcie trwania 10 - dniowej kolonii, zorganizowano 

szereg wycieczek do Trójmiasta, Wąwozu 

Chłapowskiego, na Rozewie, do jastrzębiej Góry, na 

półwysep Helski, do Władysławowa, Cetniewa, Pucka, 

rejs statkiem po otartym morzu. Podczas wycieczek 

dzieci poznały nowe nieznane im zakątki naszego kraju, 

piękno i historię polskiego wybrzeża i Bałtyku.  

Każde dziecko otrzymało wyprawkę (bluzy i bluzki, 

koszulki, spodnie, sukienki, dresy, obuwie, legginsy, 

bieliznę osobistą, peleryny, plecaki, środki higieny 

osobistej) o wartości ok. 250 zł. 

Promocja zadania 
Informacja o kolonii na stronie internetowej 

Stowarzyszenia www.stowarzyszenie-kras.pl. 

 

Zadanie 13 

Nazwa zadania Prowadzenie ośrodka poradnictwa i terapii rodzin 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 212.195,40 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

200.000 zł/94% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 13.140 zł/6% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
199.055,40 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niższe koszty realizacji zadania. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
9/6 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
353 osoby/1.530 świadczeń 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach realizacji zadania udzielano specjalistycznej 

pomocy w problemach związanych  z zaburzeniami 

zachowania i emocji, nadpobudliwości, zaburzeń 

lękowych i depresyjnych, zaburzeń adaptacyjnych, 
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odżywiania, sięgania po substancje psychoaktywne. 

Prowadzone były sesje terapii indywidualnej i rodzinnej 

na terenie ośrodka oraz w domu klientów. Prowadzono 

zajęcia grupowe, sporządzano diagnozę klienta oraz 

udzielano porad dla mieszkańców miasta Tarnowa. 

Ponadto w ramach realizacji zadania Krakowska 

Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii” 

współuczestniczyła w organizacji Konferencji naukowej 

pn. „Depresja w rodzinie, rodzina w depresji”, która 

została zorganizowana przy współpracy z Urzędem 

Miasta Tarnowa, Stowarzyszeniem ARKA oraz 

Centrum Rehabilitacji Społecznej – Zakład Aktywności 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. W konferencji 

wzięło udział 108 osób. 

Promocja zadania 

Umieszczenie informacji o współfinansowaniu zadania 

z budżetu Miasta Tarnowa w miejscu wykonywania 

zadania, informacja o współfinansowaniu zadania  

z budżetu Miasta Tarnowa została umieszczona na 

stronie internetowej wraz z zamieszczeniem logo Miasta 

Tarnowa, a także z linkiem do strony internetowej 

Miasta, umieszczenie logo Zleceniodawcy na 

wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, 

informacyjnych,  szkoleniowych i edukacyjnych. 

 

Zadanie 14 

Nazwa zadania 

Zorganizowanie płatnych staży zawodowych dla 

uczestników projektu realizowanego przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. 

„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. 

Lokalnie zmieniamy.”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 206.526,52 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

238.512 zł 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
206.526,52 zł 
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Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

Zmniejszenie kosztów związanych ze stypendiami dla 

uczestników, zmniejszenie kosztów dla opiekunów staży, 

zmniejszenie kosztów na badanie lekarskie, zmniejszenie 

kosztów na dojazdy na staże. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
2 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
20 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Rezultatem zdania publicznego było  zapewnienie 16 

osobom (z 20 objętych stażami) jednej z form:  

3-miesięczny okres zatrudnienia w ramach umowy  

o pracę po zakończeniu stażu jednak nie później niż 90 

dni od jego zakończenia – na minimum ½ etatu,  

3-miesięczny okres zatrudnienia w ramach umowy  

cywilnoprawnej  bezpośrednio po ukończeniu stażu – 

jednak nie później niż 90 dni od jego zakończenia, 

wartość umowy cywilnoprawnej musi być równa lub 

wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, umowy o dzieło, w których nie 

określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi 

być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – nie 

później niż 90 dni od zakończenia stażu. 

Promocja zadania - 

 

Obszar ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 

Zadanie 15 

Nazwa zadania Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych 

Liczba złożonych ofert 61) 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
51) 

Liczba ofert, które otrzymały 

dotacje/liczba podpisanych umów* 
6/6 

Całkowity koszt realizacji zadania 94.847,50 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

88.000 zł/93% 

Środki finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

6.847,50 zł/7% 

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

kwotę 
88.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy 
41 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
149 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W programie realizowanym przez Stowarzyszenie Klub 

„Amazonka” uczestniczyło 49 kobiet. W ramach zadania 

wykonano: 42 serie masaży limfatycznych (po 10 

masaży w serii) u 29 amazonek, 44 zabiegi tapingu u 24 

kobiet, 21 godzin ćwiczeń na basenie (dla 12 amazonek), 

32 godziny ćwiczeń na Sali (dla 41 uczestniczek),  

5 godzin terapii psychologicznej z której łącznie 

skorzystało 3 amazonki. 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem realizowało 

zadanie dot. rehabilitacji medycznej ogólnoustrojowej 

poprawiającej  sprawność manualną i lokomocję.  

W ramach tego zadania  lekarze przeprowadzili badania 

wstępne i końcowe u 21 osób (42 godz.) ze znacznie 

ograniczoną sprawnością ruchową. Przeprowadzona 

została również rehabilitacja ruchowa (80 godz.)  

i muzykoterapia (40 godz.). Wsparciem psychologa 

objęto 8 osób (8 godzin łącznie). Ponadto organizowane 

były spotkania edukacyjne w których udział wzięło  

16 osób(6 godz.). 21 osobom udzielono również porad 

do dalszych ćwiczeń w warunkach domowych. 

Programem realizowanym przez Tarnowskie Zrzeszenie 

Sportowe Niepełnosprawnych „START” objęto 13 osób. 

Każda osoba skorzystała z 9 zajęć rehabilitacyjnych. 

Łącznie przeprowadzono 117 godzin zajęć 

rehabilitacyjnych. 

W ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego 

dotyczącego rehabilitacji domowej dla osób obłożnie 

chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne 

zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia 

narządu ruchu realizowanego przez Polskie 

Towarzystwo Walki z Kalectwem lekarze przeprowadzili 

badanie lekarskie u 22 osób (22 godz.). Z zabiegów 

rehabilitacyjnych skorzystali wszyscy pacjenci, gdzie 

łączna suma wykonanych zabiegów wyniosła 220 

godzin, ponadto wsparciem psychologa objęto 6 osób,  

a ponad 70% uczestników zadania skorzystało z porad 

dotyczących edukacji zdrowotnej.  

W ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego 

realizowanego na rzecz osób przewlekle i obłożnie 

chorych Stowarzyszenie „Aktywni dla Zdrowia” 

wsparciem objęło 30 osób. Zrealizowano 30 świadczeń  

z zakresu domowych wizyt lekarskich, 300 świadczeń  
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z zakresu rehabilitacji w warunkach domowych, 7 porad 

psychologicznych w warunkach domowych oraz  

7 świadczeń z zakresu pielęgniarskiej edukacji 

zdrowotnej. 

Zadaniem realizowanym przez Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie objęto  

14 osób.  W domu pacjenta realizowana była 

rehabilitacja domowa (14 osób skorzystało z dwóch serii 

po 7 zabiegów), zostały również opracowane 

indywidualne plany rehabilitacji dla wszystkich 

uczestników zadania oraz udzielono 14 porad 

psychologicznych. Ponadto 14 pacjentów zostało 

objętych edukacją zdrowotną. 

Promocja zadania 

Promocja prowadzona była poprzez reklamę 

w lokalnej prasie, plakaty, ulotki informacyjne, strony 

internetowe. Wszystkie informacje zawierały zapis 

o wsparciu finansowym z budżetu Miasta Tarnowa. 
1) Oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 

 

Zadanie 16 

Nazwa zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży 

Liczba złożonych ofert 31) 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 32.645,15 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

31.000 zł/95% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania ** 

1.645,15 zł/5% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę 
31.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy 
12 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
54 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Przeprowadzenie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Tarnowie dla 9 dzieci zajęć rehabilitacyjno-ruchowych 

(64 godz.), zajęć psychologicznych (64 godz.), zajęć 

rewalidacyjno-pedagogicznych (64 godz.), terapii 

logopedycznej (64 godz.). Ponadto rodzice  
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i opiekunowie otrzymali instruktaż do pracy  

w warunkach domowych, a także mogli uczestniczyć  

z dzieckiem w terapii i rehabilitacji. Przeprowadzenie 

przez Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” zajęć w łącznej 

liczbie 95 godzin. W ramach zadania odbywały się 

zajęcia logopedyczne, zajęcia integracji sensorycznej, 

indywidualna terapia psychologiczna oraz indywidualne 

spotkania z fizjoterapeutą. Łącznie terapią i rehabilitacją 

objęto 8 dzieci i ich rodziców. Przeprowadzenie przez 

Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” łącznie 105 godzin 

zajęć. W ramach zadania realizowano zajęcia  

rehabilitacji ruchowej ogólnie usprawniającej, w tym 

ćwiczenia korekcji wad postawy dostosowane do 

indywidualnych potrzeb dziecka, zajęcia grupowej 

terapii zajęciowej i z zakresu pedagogiki specjalnej oraz 

zajęcia logopedyczne. Łącznie terapią  objęto 10 dzieci  

i ich rodziców. 

Promocja zadania 

Promocja prowadzona była poprzez lokalne radio, 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

stowarzyszeń i stronie internetowej www.tarnow.pl, 

zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie i mediach 

społecznościowych oraz za pomocą tablicy 

informacyjnej. Część organizacji opracowała ulotki 

informacyjne, które udostępniono w siedzibach 

podmiotów leczniczych na terenie miasta. Wszystkie 

informacje zawierały zapis o wsparciu finansowym  

z budżetu Miasta Tarnowa. 
1) Oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 

Zadanie 17 

Nazwa zadania 
Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych i dzieci  

w wodzie  

Liczba złożonych ofert 21) 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.636,29 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

10.100 zł/94% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania ** 

650 zł/6% 

Wkład osobowy organizacji zł % ** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę 
9.986,29 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niższe koszty najmu niecki rekreacyjnej. 

Liczba osób realizujących zadanie, w 12/5 
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tym liczba wolontariuszy 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

15 (w tym 7 dzieci i 8 osób dorosłych  

oraz 15 opiekunów)  

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Głównym celem realizowanego zadania było 

przystosowanie psychiczne do warunków panujących  

w otoczeniu wodnym, doświadczenie pływalności  

i wyporu – cel został osiągnięty na poziomie 75 % we 

wszystkich grupach. Terapia miała na celu również 

kontrolę oddychania, kontrolę równowagi i rozluźnienie 

mięśni, oraz kontrolę rotacji, nabycie umiejętności 

zmiany pozycji w wodzie oraz naukę utrzymania 

stabilnej i bezpiecznej pozycji utrzymywania się na 

wodzie. Dodatkowo uczestnicy poznali podstawowe 

ruchy pływackie.  

Promocja zadania 

Promocja prowadzona za pośrednictwem strony 

internetowej Fundacji oraz za pośrednictwem mediów 

społecznościowych z publikacją w różnych grupach 

funkcjonujących w Internecie i powiązanych z Miastem 

Tarnowem. Przygotowano i rozwieszono również  

15 plakatów informacyjnych. W siedzibie Fundacji 

umieszczono informację o realizacji projektu.  Wszystkie 

informacje zawierały zapis o wsparciu finansowym  

z budżetu Miasta Tarnowa. 
1) Oferty zostały złożone w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 

Zadanie 18 

Nazwa zadania 

Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie 

chorych (prowadzenie wypożyczalni sprzętu 

medycznego) 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 34.488,38 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

0 zł 

wkład Miasta to użyczony sprzęt medyczny 

 o wartości 132.303,09 zł  

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania ** 

7.172,38 zł/21% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 27.316 zł/79% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę 
Nie dotyczy. 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy 
16/16 



24 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
100 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Prowadzenie przez Tarnowskie Hospicjum Domowe dla 

mieszkańców miasta Tarnowa nieodpłatnej 

wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 

(łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, 

ssak elektryczny, koncentrator tlenu, infuzor 

akumulatorowy, itp.) Hospicjum realizuje  zadanie ze 

środków własnych natomiast wkład Gminy Miasta 

Tarnowa stanowił sprzęt medyczny, którego cena zakupu 

wynosiła 132.303,09 zł. Sprzęt medyczny  

i rehabilitacyjny wypożyczono nieodpłatnie łącznie 100 

osobom. Udzielanie instrukcji odnośnie wykorzystania 

wypożyczanego sprzętu medycznego. 

Promocja zadnia 

Promocja wypożyczalni sprzętu medycznego 

i rehabilitacyjnego prowadzona była w formie informacji 

zamieszczonej w siedzibie stowarzyszenia.   

 

Zadanie 19 

Nazwa zadania 
Prowadzenie mieszkania wspomaganego, 

treningowego 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 20.736.12 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

23.705,45 zł/114% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania ** 

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 274 zł/1% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę 
20.462,12 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Mniejsze koszty utrzymania mieszkania. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy 
6/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
3 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Dzięki uczestnictwu w zadaniu mieszkańcy zostali objęci 

wsparciem i przygotowaniem do umiejętności 

prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie 

wspomagane niweluje i przeciwdziała wykluczeniu 

społecznemu, pozwala na integrację ze społecznością 

lokalną. W ramach zadania zapewniono uczestnikom 
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kontakt z psychologiem, pomoc  i wsparcie 

mieszkańców w załatwianiu codziennych spraw, jak 

również w załatwianiu spraw urzędowych czy wizyt 

lekarskich. 

Promocja zadnia 

Promocja prowadzona była poprzez reklamę na stronie 

internetowej Miasta, oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze 

Zarządu Rejonowego PKPS.  

 

Obszar udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa 
 

Zadanie 20 

Nazwa zadania 

Nieodpłatna pomoc prawna – prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta 

Tarnowa w 2018 roku 

Liczba złożonych ofert 6 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
6 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 131.591,76 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

121.451,76 zł/92% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania ** 

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 10.140 zł/8% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę 
121.451,76 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy 
6 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
359 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Udzielono nieodpłatnych porad prawnych 359 osobom, 

dla których odpłatna pomoc prawna była niedostępna  

z powodów ekonomicznych. Ponadto pomoc ta była 

udzielana w siedzibach Rad Osiedlowych, co ułatwiło 

korzystanie z niej przez seniorów oraz uprawnione osoby 

niepełnosprawne ruchowo. W rezultacie w znacznym 

stopniu pomoc ta ograniczyła wykluczenie prawne 

tej grupy osób. Realizacja tego zadania była również 

formą edukacji prawnej, która jest zadaniem ustawowym 

gminy. 

Promocja zadnia 
Opracowanie, druk i dystrybucja ulotek informacyjnych  

o świadczonych usługach prawnych, przygotowanie  
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i rozpowszechnienie w formie online broszury z serii 

„2xNPP”, utworzenie i upublicznienie spotu 

promującego Punkty NPP, publikacja internetowa  

w prasie lokalnej (6 artykułów), publikacja 40 artykułów 

na mini-blogu e-MCP. 

 

Zadanie 21 

Nazwa zadania 
Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna dla 

mieszkańców Tarnowa  w 2018 roku 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 75.530,68 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

58.995 zł/78% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania ** 

375,68 zł/1% 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 16.160 zł/21% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę 
58.995 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy 
5 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
96 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Udzielono nieodpłatnych porad prawnych 96 

mieszkańcom Tarnowa nieobjętym pomocą z programu 

rządowego oraz przeprowadzono 101 godzin zajęć 

edukacyjnych z zakresu prawa, głównie w szkołach 

zainteresowanych programem. Edukacja prawna jest 

zadaniem ustawowym gminy. 

Promocja zadnia 
Druk i dystrybucja ulotek informacyjnych  

o świadczonych usługach prawnych. 

 

Obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

Zadanie 22 

Nazwa zadania 
Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych 

tarnowskich seniorów 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 
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Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 37.079,78 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

30.000 zł/81% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

 7.587,99 zł/20% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
29.491,79 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niższe koszty realizacji zadania. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
4 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
80 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zrealizowano 73 zajęć edukacyjnych mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 

miasta Tarnowa w wieku powyżej 55 roku życia,  

w których wzięło udział 80 osób. Ponadto udzielane 

były porady dotyczące korzystania z komputera, 

pozwalające na pogłębienie wiedzy i umiejętności osób 

uczestniczących w projekcie w wymiarze 4 godzin 

dziennie we wszystkie dni robocze, przez cały okres 

realizacji zadania. Wsparcie w ramach zadania ma 

charakter trwały, gdyż osoby objęte zadaniem będą 

nabyte umiejętności  rozwijać we własnym zakresie  

w domu. Dzięki realizacji zadania zostały podniesione 

kompetencje cyfrowe tarnowskich seniorów  

i włączenie ich do społeczeństwa cyfrowego.  

Promocja zadania 

Promocja odbywała się poprzez bezpośrednie 

informowanie lokalnych organizacji społecznych, 

osiedlowych i seniorskich oraz poprzez strony 

internetowe, serwisy społecznościowe. Ponadto Fabryka 

Przyszłości podjęła współpracę z firmą Tauron 

organizując cykl spotkań dotyczących przedsiębiorstwa, 

skierowanych do osób starszych.  

 

Zadanie 23 

Nazwa zadania 
Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów 

Aktywności Senioralnej 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 

4  

(oferta wspólna) 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 443.050 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

400.000 zł/90% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 43.050 zł /10% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
400.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
36/15 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
604 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach zadania zaktywizowano 604 seniorów 

w wieku powyżej 55 lat. zrealizowano: 231 godzin 

warsztatów komputerowych, 162 godziny warsztatów 

językowych, 99 godzin warsztatów artystycznych, 96 

godzin zajęć tanecznych, 536 godzin zajęć Pilates/ 

Fitness/Zumba, 530 godzin zajęć usprawniających  

z fizjoterapeutą, 51 godzin zajęć w ramach Mobilnego 

Centrum Aktywności Senioralnej, 4 spotkania  

z ciekawymi ludźmi, 13 wyjazdów integracyjnych,  

6 imprez integracyjnych, 142 zajęcia na basenie.  

Zorganizowano konferencję otwartą dla mieszkańców 

Tarnowa pn.: „Bezpieczny Senior” oraz obchody 

Tarnowskiego Tygodnia oraz Dnia Seniora.  

Na potrzeby konferencji wydrukowanych zostało  

10 tysięcy broszur. Ponadto odbyły się kampanie pn. 

„Senior Power” oraz „Wehikuł Czasu”. Kluby 

działające w ramach wszystkich czterech centrów były 

czynne 5 razy w tygodniu przez minimum 4 godziny 

dziennie.  

Promocja zadania 

Przez cały okres realizacji zadania prowadzony był  

internetowy portal dla seniorów 

www.centrasenioralne.pl oraz strona Facebook 

Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. 

Istotnym dla rozwoju Międzyosiedlowych Centrów 

Aktywności Senioralnej miała stała współpraca  

z Tarnowską Radą Seniorów.  

 

Zadanie 24 

Nazwa zadania 
Prowadzenie Klubu Seniora im. Konstancji 

Sanguszkowej 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 1 
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oferty 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 57.780,53 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

50.000 zł/87% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 9.750 zł/17% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
48.030,53 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niższe koszty realizacji zadania. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
7/4 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
35 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zakładany cel zadania publicznego został w całości 

osiągnięty i zrealizowany poprzez działania 

zapobiegające marginalizacji, wykluczeniu 

społecznemu seniorów, uczestnictwu w różnych 

formach i aktywizacji seniorów poprzez: 17 wyjść do 

kina, muzeum, teatru itp., 36 zajęć z zakresu kultury 

fizycznej, 26 spotkań z ciekawymi ludźmi, 12 

wyjazdów integracyjnych, tworzenie grup 

samopomocowych i wolontariackich, 21 spotkań 

towarzyskich. 

Działania Klubu ukierunkowane były na poprawę 

sprawności fizycznej, przeciwdziałanie osamotnieniu, 

marginalizacji i wykluczeniu osób starszych, a także 

zagospodarowanie czasu wolnego osobom po 

zakończeniu aktywności zawodowej poprzez rozwijanie 

ich umiejętności i indywidualnych zainteresowań.  

Promocja zadania 

Promocja odbywała się poprzez bezpośrednie 

informowanie lokalnych organizacji społecznych, 

osiedlowych i seniorskich oraz poprzez strony 

internetowe, serwisy społecznościowe. 

 

Zadanie 25 

Nazwa zadania Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły oferty 1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 
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Całkowity koszt realizacji zadania 36.734,37 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z budżetu 

Miasta Tarnowa na realizację zadania 

zł/% całkowitego kosztu** 

26.027 zł/71% 

Środki  finansowe własne organizacji  i 

z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

2.747,37 zł/7% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 8.600 zł/23% 

Rozliczono realizację zadania na kwotę 

dotacji 
25.387 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

Zakup artykułów, które nie były kosztami 

kwalifikowanymi. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
10 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
1.450 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wykłady, seminaria, warsztaty muzyczne, teatralne  

i malarskie. Zorganizowano koncert zespołu 

FERMATA, widowisko teatralne, wernisaż i wystawę 

grupy twórczej VENA. Organizowano również 

spotkania w muzealnym Salonie III Wieku i Klubie 

Dyskusyjnym. 

Promocja zadania 

Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, tv 

internetowa ZVAMI, Niezależny Serwis informacyjny 

Kadr. 

Obszar nauki, edukacji, oświaty i wychowania  
 

Zadanie 26 

Nazwa zadania 
Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci  

i młodzieży 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 101.993,96 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ / % całkowitego kosztu** 

80.000 zł/78% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

21.993,96 zł/22% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
80.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków Nie dotyczy. 
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dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
27 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
80 dzieci (uczęszczało 119 dzieci) i 160 rodziców 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

KCEM KANA - Projekt zakładał objęcie działaniem 80 

dzieci, jednak ze względu na duże zainteresowanie na 

regularne zajęcia odbywające się w ramach Projektu 

Centrum Systemowego Rozwoju przyjęto 119 kart 

zgłoszeniowych. Zrealizowano 50 cyklicznych spotkań 

edukacyjno-sportowych, 22 spotkania  rekreacyjno-

szkoleniowe, 66 godzin zajęć z doskonalenia pływania, 

24 dwugodzinne spotkania z gry w szachy, 25 zajęć z gry  

w piłkę nożną, 12 dwugodzinnych zajęć z robotyki.  

Zapewniono dzieciom stymulowanie postaw twórczych, 

swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się  

z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości 

poprzez własną działalność w czasie zajęć, wyzwalanie 

kreatywności, rozwijanie zdolności, zaspokajanie 

twórczej i fizycznej aktywności, odnajdywanie swojego 

miejsca w grupie, kształtowanie postaw prospołecznych, 

ekologicznych, duchowych, kulturowych. Realizowano 

zajęcia integracyjne, grupowe, edukacyjne, 

informatyczne, radiowe, plastyczne, muzyczne, sportowe 

oraz warsztatowe. Poprzez przyjęcie dzieci umożliwiono 

rodzicom na wykorzystanie wolnego czasu dla siebie.  

W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni goście. 

W trakcie cyklu zajęć odbywały się indywidualne 

konsultacje z rodzicami. Odbył się „Piknik Rodzinny”, 

„Dzień Rodziny – jesienny kolorowy zawrót głowy”, 

Spotkanie ze Św. Mikołajem oraz spotkanie opłatkowe.   

Wszystkie działania, które KCEM KANA podjęła  

w ramach projektu sprawiły, że zaspokojono potrzeby  

w ramach następujących założeń: kultura i wychowanie 

(spotkania pomogły otwarciu się na wartości młodego 

człowieka, poprzez ukazywanie wzorców w życiu 

rodzinnym, szkolnym, społecznym i religijnym. 

Uwypuklały i kształtowały całą gamę wartości ze sfery 

psychicznej, m. in. wyrażanie, myślenie, odczuwanie, 

mądrość, wyobraźnię, kreatywność, rozwagę, 

odpowiedzialność czy też umiejętność przebaczenia), 

wielotematyczność i cykliczność zajęć (możliwość 

realizacji tematów wzajemnie przeplatających się  

i uzupełniających. Zajęcia w dziedzinie sztuki, kultury, 

nauki, sportu rozwinęły u uczestników zadania 

indywidualne zdolności oraz dały możliwość 

wszechstronnego działania uaktywniając przy tym 

wszystkie zmysły, budowanie zdrowej i trwałej 

społeczności (dzieci w relacjach z rówieśnikami  uczyły 

się przedstawiać własny punkt widzenia, słuchać, co 
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mają do powiedzenia inni, nawiązywać kontakty 

społeczne, współpracować, zgłaszać inicjatywy, bronić 

własnych interesów, negocjować, dochodzić do 

wspólnych rozwiązań, pełnić rolę przywódcy  

itp. 

Promocja zadania 

Różnorodna promocja medialna i reklama: radio (spot 

informacyjny); plakaty (firmy takie jak m.in.: Bruk-Bet, 

HSH T. Wrześniak, BGŻ BNP Paribas, Taurus, Suret, 

Koral, Grupa AZOTY, PSG; instytucje: szkoły, parafie, 

urzędy); TV- wykorzystano projektory w KCEM 

KANA; strony www. (przekazano informacje do 

mediów, portali, Partnerów, instytucji oraz zamieszczono 

na własnej stronie internetowej, facebooku oraz 

twitterze); logotyp Urzędu Miasta Tarnowa został 

zamieszczony na nośnikach (billboardach, dyplomach, 

zaproszeniach, ulotkach, tablicy informacyjnej -

oznaczeniu budynku, itp.) 

 

Zadanie 27 

Nazwa zadania 

Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego 

dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe 

zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie 

problemów 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 27.093,02 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ / % całkowitego kosztu** 

25.000 zł/92% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

1.099,99 zł/4% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.000,00 zł/4% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
24.993,03 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niewykorzystanie środków.  

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
16/9 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
144 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Stow. „Nowe Przestrzenie” - Podniesienie u 144 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa, 

świadomości nt. funkcjonowania społeczeństwa 
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obywatelskiego i współodpowiedzialności za 

społeczność lokalną. Zwiększenie wiary uczestników 

zadania we własne siły w kontekście wykorzystania 

umiejętności społecznych: komunikowania się  

w sprawach publicznych, skutecznego wyrażania 

własnego zdania, zbierania  i przetwarzania informacji. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

warsztaty dla szkół – 8 warsztatów dwudniowych, 

debaty/pojedynki -8 pojedynków, liczba uczestników 

zadania: 144 os., liczba osób, które ukończyły warsztaty: 

96. 

Promocja zadania 

Stow. „Nowe Przestrzenie” - projekt jest realizowany 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 

Tarnowa oraz Biskupa Tarnowskiego; patronat medialny 

ma Radio RDN Małopolska oraz TEMI- Galicyjski 

Tygodnik Informacyjny; każda Debata/Pojedynek 

oglądana jest na żywo przez publiczność; każdorazowo 

w pomieszczeniach, w których odbywa się Pojedynek, 

stawiane są rollupy sponsorów, wyświetlana jest także 

prezentacja z informacją o sponsorach/darczyńcach; 

znaczące narzędzie promocji stanowi fanpage na 

Facebooku (największy zasięg tygodniowy to ponad 

5000 osób, łączna liczba „polubień” to ponad 2000). 

 

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

i młodzieży 
 

Zadanie 28 

Nazwa zadania 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 

 i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych 

zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii  

i wychowania patriotycznego 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 88.984,95 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ / % całkowitego kosztu** 

33.064 zł/37% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

38.344,95/43% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 17.576 zł/18% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
33.064 zł 



34 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie, w 

tym liczba wolontariuszy  
29/28 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
77 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

W ramach letniego aktywnego wypoczynku dzieci  

i młodzieży polonijnej z Ukrainy zrealizowano założone 

cele, ugruntowano tożsamość narodową uczestników, 

udoskonalono komunikację w języku polskim, 

zapoznano młodzież z historią, tradycją, kulturą  

i architekturą regionalną Tarnowa i Małopolski.  

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich O/Tarnów - (miejsce 

zakwaterowania i wyżywienia: Tarnów, CKiW OHP  

ul. Mościckiego 27) – 14-dniowa kolonia dla 43 dzieci  

i młodzieży oraz 4 wychowawców z Sambora, 

Strzelczysk, Szczerca i Stanisławowa; zorganizowano:  

wycieczki do Tarnowa, Krakowa, Biecza  i Karpackiej 

Troi oraz Łowiczówka, odbyły się spacery historyczne 

po Tarnowie, w tym po Starym Cmentarzu, przy 

mogiłach Powstańców styczniowych i Legionistów  

i w innych miejscach historycznych przez co uczestnicy 

poznali ważny region ojczystego kraju. Zorganizowano 

prelekcje, warsztaty z języka polskiego oraz historii 

polski, co przyczyniło się do pogłębienia znajomości  

z języka polskiego. Uczestnicy nawiązali pomiędzy sobą 

wzajemne  znajomości, poznali też młodzież  tarnowską. 

Podczas spotkań z harcerzami, poznali ważne w życiu 

zasady niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej, 

podczas wieczornicy z harcerzami poznali harcerskie 

zwyczaje spędzania czasu i wspólnych spotkań.  

W ramach zajęć sportowych organizowane były zajęcia  

z karate, na ścianie wspinaczkowej, wyjścia na basen i na 

tor kartingowy. Ponadto zorganizowano konkursy:  

z zakresu historii, ekologiczny oraz „Olimpiadę 

kolonijną”. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Podola - (miejsce 

zakwaterowania i wyżywienia: Hotel „Zabawa”  

w Zabawie koło Tarnowa)- Zorganizowano 10 dniowy 

wypoczynek dla 27 osobowej grupy młodzieży  

i 3 opiekunów z Kamieńca Podolskiego. Zorganizowano 

liczne warsztaty tematyczne (m.in.: historyczne, 

językowe, patriotyczne, ekologiczne), wycieczki 

edukacyjne (m.in.: do Tarnowa, Krakowa, Jadownik 

Mokrych, Wał Rudy), konkursy, zajęcia integracyjne  

i relaksacyjne (ogniska, dyskoteki, gry i zabawy 

sportowe). Uczestnicy wypoczynku zdobyli wiedzę  

z zakresu historii Polski, jej kultury i tradycji.  

W znacznym stopniu zwiększyła się ich umiejętność 
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komunikowania się w języku polskim. Został 

podniesiony poziom świadomości ekologicznej, co 

przyczyni się do promowania pro-ekologicznych 

zachowań w życiu codziennym. 

Promocja zadania 

TMLiKPW – Logotyp Miasta Tarnowa, wraz  

z informacją o dofinansowaniu zadania zamieszczono na 

plakacie informującym o kolonii i na drzwiach 

wejściowych do budynku OHP. Wyeksponowano też 

baner Miasta Tarnowa podczas spotkania i występu 

dzieci. 

SPP - zamieszczenie materiałów reklamowych  

w miejscu zakwaterowania; informacje w lokalnych 

mediach- radio i prasa na temat realizacji zadania; 

dzielenie się uczestników wrażeniami, spostrzeżeniami 

oraz refleksjami w środowisku szkolnym, rodzinnym 

oraz społecznym; zamieszczenie na stronach 

Stowarzyszenia Przyjaciół Podola oraz Towarzystwa 

Kulturalno-Oświatowego na Ukrainie Oddział  

w Kamieńcu Podolskim informacji wraz z dokumentacją 

fotograficzną odnośnie zrealizowanego wypoczynku. 

 

Obszar wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 

Zadanie 29a 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji 

dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 29 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
29 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
28/28 

Całkowity koszt realizacji zadania 668.187 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

452.600 zł/68% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

167.449 zł/25% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 48.138 zł/7% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
452.600 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
375/91 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
6.026 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  Umożliwienie prowadzenia w klubach systematycznych 
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(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach 

sportowych, osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży prowadzonego przez MSiT.  

Zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 

sportu: mini żużel, piłka nożna, żużel, futsal, brydż 

sportowy, szachy, sport niepełnosprawnych, piłka 

siatkowa boks, tenis stołowy, kung fu, wushu, tenis 

ziemny, karting, wspinaczka sportowa, lekka atletyka, 

karate, strzelectwo, piłka ręczna, judo, szermierka, 

koszykówka, kolarstwo górskie muay thai. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 29b 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji 

dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 6 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
6 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
6/6 

Całkowity koszt realizacji zadania 147.309 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

147.400 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji   

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
147.309 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Zwrot niewykorzystanej części dotacji. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
45/15 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
633 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach systematycznych 

zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach 

sportowych, osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci  

http://www.tarnow.pl/
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i młodzieży prowadzonego przez MSiT. 

Zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 

sportu: piłka ręczna, piłka siatkowa, karate, pływanie, 

piłka nożna, boks. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 
Zadanie 30a 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie w formie 

wyjazdowych, wakacyjnych zgrupowań sportowych, 

naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 10 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
10 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
10/10 

Całkowity koszt realizacji zadania 273.435 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

46.300 zł/17% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji   

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

223.475 zł/82% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 3.660 zł/1% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
46.300 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
89/8 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
571 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wspieranie rozwoju sportowych talentów w atrakcyjnej 

formie wyjazdowego zgrupowania, optymalne 

przygotowanie uczestników do kolejnego sezonu, 

zmiana otoczenia, często patologicznego, pozwalająca na 

połączenie treningów z wypoczynkiem wakacyjnym; 

zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 

sportu: piłka nożna, piłka siatkowa, lekka atletyka, sport 

http://www.tarnow.pl/
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niepełnosprawnych, koszykówka, judo, piłka ręczna. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 
 

Zadanie 30b 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie w formie 

wyjazdowych, wakacyjnych zgrupowań sportowych, 

naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 4 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
4 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
4/4 

Całkowity koszt realizacji zadania 18.900 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

18.900 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
18.900 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
36/6 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
369 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wspieranie rozwoju sportowych talentów w atrakcyjnej 

formie wyjazdowego zgrupowania, optymalne 

przygotowanie uczestników do kolejnego sezonu, 

zmiana otoczenia, często patologicznego, pozwalająca na 

połączenie treningów z wypoczynkiem wakacyjnym; 

zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 

sportu: piłka nożna, judo, pływanie. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/
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na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 
 

Zadanie 31a 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie w formie 

wakacyjnych zgrupowań sportowych na terenie 

miasta Tarnowa, naboru i selekcji dzieci i młodzieży 

do sekcji klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 3.700 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

2.500 zł/68% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

1.200 zł/32% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
2.500 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
3/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
20 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wspieranie rozwoju sportowych talentów w atrakcyjnej 

formie miejscowego zgrupowania, optymalne 

przygotowanie uczestników do kolejnego sezonu, 

połączenie treningów z wypoczynkiem wakacyjnym; 

zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 

sportu: piłka siatkowa dziewcząt. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

Zadanie 31b 

Nazwa zadania 

Sportowe talenty - prowadzenie w formie 

wakacyjnych zgrupowań sportowych na terenie 

miasta Tarnowa, naboru i selekcji dzieci i młodzieży 

do sekcji klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa 

http://www.tarnow.pl/
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Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 2.300 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

2.300 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
2.300 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
8/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
28 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wspieranie rozwoju sportowych talentów w atrakcyjnej 

formie miejscowego zgrupowania, optymalne 

przygotowanie uczestników do kolejnego sezonu, 

połączenie treningów z wypoczynkiem wakacyjnym; 

zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 

sportu: piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 
 

Zadanie 32a 

Nazwa zadania 
Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 50.200 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

37.200 zł/74% 

w formie wsparcia 

http://www.tarnow.pl/
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Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

13.000 zł/26% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
37.200 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
30/4 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
55 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zwiększenie stopnia usprawnienia osób 

niepełnosprawnych - niwelowanie barier pomiędzy 

osobami pełno i niepełnosprawnymi, prowadzenie 

systematycznych zajęć sportowych dla osób 

niepełnosprawnych, stworzenie możliwości udziału 

uczestników programu w systemie współzawodnictwa 

sportowego osób niepełnosprawnych - zadania 

prowadzone były w następujących dyscyplinach sportu: 

pływanie, lekka atletyka, podnoszenie ciężarów. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 32b 

Nazwa zadania 
Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.800 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

7.800 zł/100% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
7.800 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków Nie dotyczy. 

http://www.tarnow.pl/
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dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
15/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
95 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Zwiększenie stopnia usprawnienia osób 

niepełnosprawnych - niwelowanie barier pomiędzy 

osobami pełno i niepełnosprawnymi, prowadzenie 

systematycznych zajęć sportowych dla osób 

niepełnosprawnych, stworzenie możliwości udziału 

uczestników programu w systemie współzawodnictwa 

sportowego osób niepełnosprawnych - zadania 

prowadzone były w następujących dyscyplinach sportu: 

bowling, kręgle, nordic walking. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 33 

Nazwa zadania 

Niepełnosprawny - sprawny w wodzie - bezpłatne 

zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo 

dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, 

mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących  

się w tarnowskich szkołach 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje 

/ liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.000 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

5.000 zł/63% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

3.000 zł/37% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
5.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
3 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
20 

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

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Objęcie systematycznymi zajęciami nauki pływania 

grupy 20 uczniów, udział najzdolniejszych uczestników 

w systemie współzawodnictwa sportowego osób 

niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie wysokich 

wyników sportowych – poprawa sprawności 

motorycznej uczestników projektu szczególnie  

w obszarze pływania, integracja niepełnosprawnych 

uczestników projektu, poprawa samodzielności, wzrost 

jakości życia. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 34a 

Nazwa zadania 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów 

wysokich wyników sportowych w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

Liczba złożonych ofert 38 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
24 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
35/34 

Całkowity koszt realizacji zadania 649.282 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

484.200 zł/74% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

141.342 zł/22% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 26.740 zł/4% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
481.200 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Rezygnacja organizacji z zawarcia umowy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
456/120 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
3.181 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach systematycznych 

zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach 

sportowych, osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemach poszczególnych rozgrywek.  

http://www.tarnow.pl/
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Zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 

sportu: piłka nożna, judo, sport niepełnosprawnych, 

żużel, piłka ręczna, boks, piłka siatkowa, wspinaczka 

sportowa, szermierka, lekka atletyka, karate, strzelectwo 

sportowe, wushu, futsal, karting, sporty walki w tym 

muay thai, MMA, koszykówka, tenis ziemny. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 34b 

Nazwa zadania 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów 

wysokich wyników sportowych w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym 

Liczba złożonych ofert 13 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
8 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
13/13 

Całkowity koszt realizacji zadania 495.800 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

495.800 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
495.800 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
456/120 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
1.056 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Umożliwienie prowadzenia w klubach systematycznych 

zajęć treningowych oraz udziału w rozgrywkach 

sportowych, osiąganie dobrych wyników sportowych  

w systemach poszczególnych rozgrywek.  

Zadania prowadzone były w następujących dyscyplinach 

sportu: piłka ręczna, piłka siatkowa, boks, piłka nożna, 

sport niepełnosprawnych, koszykówka, judo, szermierka, 

http://www.tarnow.pl/
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wspinaczka sportowa biegi, narciarstwo, nordic walking. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 35a 

Nazwa zadania 

Organizacja na terenie miasta Tarnowa imprez 

sportowych o zasięgu ponadlokalnym (nie dotyczy 

imprez w ramach systemów rozgrywek sportowych), 

w tym w szczególności organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia 

Liczba złożonych ofert 19 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
19 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
14/14  

Całkowity koszt realizacji zadania 126.257 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

91.400 zł/72% 

w formie wsparcia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

28.825 zł/23% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 6.032 zł/5% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
91.400 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
432/99 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
4.913 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja imprez sportowych: 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych 

Start - zawody dla osób niepełnosprawnych, 

Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży - 

zawody piłki ręcznej, koszykówki i szermierki, 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811 - 

turnieje koszykówki, Klub Sportowy Sportiva - zawody 

wspinaczki sportowej, Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej 

Nr 23 - zawody w lekkiej atletyce, Stowarzyszenie 

Sportowe Sokół Tarnów - zawody kolarskie, biegowe, 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 

http://www.tarnow.pl/
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PWSZ w Tarnowie - zawody LA, TTSK K-Team - 

zawody kartingowe, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 

Sokół Świat Pracy w Tarnowie - zawody biegowe  

i nordic walking, KS Iskra - turnieje piłki nożnej, 

Tarnowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

- turnieje piłki siatkowej, Stowarzyszenie Kępa Sport - 

zawody biegowe, Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 

przy I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie  - 

turnieje piłki siatkowej, Miejski Klub Sportowy Tarnovia 

- turnieje piłki nożnej. 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Zadanie 35b 

Nazwa zadania 

Organizacja na terenie miasta Tarnowa imprez 

sportowych o zasięgu ponadlokalnym (nie dotyczy 

imprez w ramach systemów rozgrywek sportowych), 

w tym w szczególności organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia 

Liczba złożonych ofert 2 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
2 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
2/2 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.600 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

8.600 zł/100% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
8.600 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
35/13 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
200 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Organizacja imprez sportowych: 

Uczelniany Klub Sportowy Jedynka - turnieje piłki 

siatkowej, Uczniowski Klub Sportowy Sokół Mościce - 

zawody pływackie. 

http://www.tarnow.pl/


47 

Promocja zadania 

Informacje o organizowanych zadaniach przekazywane 

do biura prasowego Urzędu Miasta Tarnowa  

i umieszczane na stronie www.tarnow.pl, również na 

portalu edunet, informacje kierowane były do 

uczestników przedsięwzięcia, do mediów, umieszczane 

na nośnikach reklamowych typu baner, roll-up. 

 

Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
 

Zadanie 36 

Nazwa zadania 

Wspieranie rozwoju twórczości oraz 

upowszechniania kultury i sztuki w różnych 

dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego 

poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł  

i organizowania wydarzeń w roku 2019 

Liczba złożonych ofert 24 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
15 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
11/11 

Całkowity koszt realizacji zadania 544.453,74 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

170.000 zł/31% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

320.373,72 zł/59% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 58.536 zł/15% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
165.544,02 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

zakup artykułów, które nie były kosztami 

kwalifikowane, niższe koszty realizacji zadania, większy 

sponsoring przez firmy zewnętrzne oraz niższe koszty 

zakupów filmów u dystrybutorów 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
128 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
38.536 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wykłady, seminaria, warsztaty, biesiada, spektakl, 

spotkania muzealne, Występy chóru, Dyskusyjny Klub 

Książki Mówionej, spotkania z lekarzami, zajęcia 

muzyczne, zajęcia świetlicowe, konsultacje, koncerty, 

festiwal plener malarski, wystawy, wernisaże, warsztaty, 

pokazy filmów, koncerty, cykliczne spotkania, 

konferencja. 

Promocja zadania 
Zaproszenia, plakaty, strona internetowa, tv internetowa 

ZVAMI, Niezależny Serwis informacyjny Kadr, banery, 

http://www.tarnow.pl/
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torby promocyjne, teczki promocyjne, informacje 

prasowe, programy radiowe, informacje medialne. 

 

Zadanie 37 

Nazwa zadania 
Miejskie obchody uroczystości państwowych, 

patriotycznych i historycznych 

Liczba złożonych ofert 7 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
5 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
3/3 

Całkowity koszt realizacji zadania 58.320,16 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

25.924 zł/44% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

15.571,16 zł/27% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 16.825 zł/29% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
25.924 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
31 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
10.510 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Uroczystości, spotkania, odsłonięcia tablic 

pamiątkowych. 

Promocja zadania 
Strona internetowa, informacje internetowe, plakaty, 

zaproszenia, informacje radiowe i tv. 

 

Obszar działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym 

rozwój przedsiębiorczości  

Zadanie 38 

Nazwa zadania Prowadzenie strefy Przedsiębiorcy DESK 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje 

/ liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 117.497,46 zł 
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Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

117.292,80 zł/99,83% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

204,66 zł/0,17% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
117.292,80 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
4 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
282 (w tym 77 nowych uczestników) 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Główny cel realizacji zadania publicznego  

tj. prowadzenie i rozwój Strefy Przedsiębiorcy DESK  

jako miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców został 

zrealizowany.  

Promocja zadania 

Profil na Facebooku, prowadzenie strony internetowej, 

spoty reklamowe  artykuły promujące Strefę,  ulotki 

i wizytówki,  wizyty mobilnego punktu DESK na 

wydarzeniach gospodarczych. 

 

Małe granty 
 

Zadanie 39.1 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Nazwa zadania Klub Seniora GUMNISKA 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.889,02 zł  

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

10.000 zł/101% 

w formie powierzenia 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
9.889,02 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niższe koszty realizacji zadania. 
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Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
5 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
40 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Klub Seniora Gumniska był czynny od poniedziałku do 

piątku po 4 godziny dziennie. Wszystkie działania, które 

zostały podjęte miały na celu aktywizację oraz integrację 

seniorów, poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, rozwój 

zainteresowań, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz 

integracji środowiska senioralnego w mieście. W ciągu 

trwania zadania odbyło się 5 bezpłatnych wyjazdów 

integracyjnych z przewodnikiem podczas których 

seniorzy mogli zwiedzić sąsiadujące miejscowości.  

W Klubie odbywały się zajęcia mające na celu poprawę 

sprawności intelektualnej uczestników. Raz w tygodniu 

organizowane były zajęcia usprawniające, poprawiające 

kondycję seniorów. Ponadto uczestnicy Klubu aktywnie 

uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami różnych 

organizacji. W ciągu trwania zadania odbyło 12 takich 

spotkań. Zaproszeni goście  informowali seniorów na 

temat ich praw, bezpieczeństwa w domu, na ulicy, itp. 

Seniorzy chętnie korzystali z fachowych porad, pomocy, 

materiałów, odblasków, itp.  

Promocja zadania 

Promocja odbywała się poprzez bezpośrednie 

informowanie lokalnych organizacji społecznych, 

osiedlowych i seniorskich oraz poprzez strony 

internetowe, serwisy społecznościowe. Na temat 

działalności Klubu Seniora pojawiła się również 

informacja w lokalnej gazecie „Miasto i Ludzie”.  

 

Zadanie 39.2 

Obszar z § 6 ust.1 Programu 

współpracy na 2018 r. 
Ochrona i promocja zdrowia 

Nazwa zadania 
Organizacja konferencji pt. „Życie na niebiesko – 

zrozumieć autyzm” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały 

dotacje/liczba podpisanych umów*  
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.425,64 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

6.000 zł/71% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania ** 

1.075,64 zł/13% 
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Wkład osobowy organizacji zł/% ** 1.350 zł/16% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę 
6.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy 
7/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
200 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Konferencja odbyła się w dniu 15 czerwca 2018 r. 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. 

W konferencji wzięło udział około 200 osób. Spotkanie 

przybliżyło przyczyny występowania autyzmu, 

zachowań trudnych. Głównym celem konferencji było 

przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat 

autyzmu, udzielenie wsparcia informacyjnego 

i szkoleniowego na temat wychowania dziecka 

z autyzmem, jego edukacji i reakcji na występujące 

zachowania trudne. 

Promocja zadnia 

Promocja zadania realizowana była w formie plakatów  

i ulotek promujących konferencję. Ponadto organizatorzy 

zamieścili informację o realizacji konferencji na stronach 

lokalnych portali internetowych, w mediach 

społecznościowych, na stronie Stowarzyszenia oraz na 

stronie internetowej Miasta Tarnowa.  

 

Zadanie 39.3 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r. 
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

Nazwa zadania Tarnowska Noc Debaty 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.622,70 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ / % całkowitego kosztu** 

6.000 zł/52% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 5.630 zł/48% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
5.992,70 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków Niewykorzystanie środków. 
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dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
10/9 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
64 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Tarnowska Noc Debaty to innowacyjny na skalę Polski 

pomysł zorganizowania turnieju debat oksfordzkich 

rozgrywanego nocą. Do tej pory nikt w naszym kraju nie 

zorganizował podobnego przedsięwzięcia. Tarnowskie 

środowisko debatanckie, dzięki dużej liczbie sukcesów 

na miarę ogólnopolską, stało się mocno rozpoznawalne.  

Stow. „Nowe Przestrzenie”- liczba drużyn, które wzięły 

udział w Tarnowskiej Nocy Debaty: 16 drużyn; odbyło 

się łącznie 24 debaty, nad przebiegiem których czuwało 

łącznie 9 wolontariuszy. Całość działań odbywała się  

w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  

w Tarnowie, która to szkoła udostępniła nieodpłatnie  

6 sal lekcyjnych i salę gimnastyczną. 

Promocja zadania 

Stow. „Nowe Przestrzenie”- popularyzacja Miasta 

Tarnów jako polskiego bieguna kultury słowa poprzez 

zorganizowanie pierwszego w Polsce ogólnopolskiego 

turnieju debat oksfordzkich rozgrywanego nocą; 

upowszechnienie wiedzy na temat debat oksfordzkich  

w Polsce; promocja Tarnowa, jako miasta sprzyjającego 

edukacji nieformalnej. 

 

Zadanie 39.4 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

Nazwa zadania 

Tarnów mówi narkotykom NIE – II Tarnowski Dzień 

Profilaktyki Uzależnień”  Kampania profilaktyczna  

z zakresu przeciwdziałania narkomanii i innym 

uzależnieniom 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 10.701,63 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

10.000 zł/93% 

Środki  finansowe własne organizacji             

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

101,63 zł/1% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 600 zł/6% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków Nie dotyczy. 
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dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie,            

w tym liczba wolontariuszy  
40/30 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

5.160 osób, w tym: 2.100 uczniów, 150 przedszkolaków, 

60 nauczycieli oraz ok. 2.850 przechodniów podczas 

happeningu 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Kampania miała na celu uświadomienie mieszkańcom 

Tarnowa  zagrożenia jakie stanowią narkotyki, zwłaszcza 

dopalacze, a także inne środki psychoaktywne. 

Adresatami kampanii byli uczniowie tarnowskich szkół, 

dzieci ze starszych roczników przedszkoli oraz dorośli 

mieszkańcy naszego Miasta, do których organizatorzy 

dotarli poprzez dystrybucję materiałów profilaktycznych. 

Głównym wydarzeniem kampanii był happening, 

realizowany podczas przemarszu młodzieży szkolnej 

ulicami: Wałową, Goldhammera, Mickiewicza, 

Legionów, Krakowską do Placu Sobieskiego. W trakcie 

przemarszu młodzież rozdawała ulotki profilaktyczne 

przechodniom, a także w sklepach, punktach 

usługowych, instytucjach. Podsumowanie kampanii  

i rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny, 

przebranie i stylizację odbyło się na Skwerze o. Olgierda 

Kokocińskiego, z udziałem Prezydenta Miasta Tarnowa. 

Realizatorzy kampanii przeprowadzili ponadto 

dystrybucję ulotek profilaktycznych do osób, które nie 

uczestniczyły w happeningu, poprzez przekazanie ich 

szkołom, przedszkolom, radom osiedli, parafiom. 

Zadanie zostało przygotowane na różnym poziomie 

percepcji, dlatego było przystępne dla odbiorców 

wszystkich grup wiekowych.   

Promocja zadania 

Informacja o Kampanii i współfinansowaniu z budżetu 

Miasta Tarnowa znajduje się na stronie Fundacji 

www.sop.zso.tarnow.pl/szczepanik. 

 

Zadanie 39.5 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r. 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz podtrzymywanie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  

świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 

Nazwa zadania Strażnicy Bimy 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 7.986,50 



54 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

10.000 zł/125% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

127,50 zł/2% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.500/19% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
6.359 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

Rezygnacja tuż przed rozpoczęciem projektu osoby 

mającej mieć podpisaną umowę o dzieło. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
4 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
1.000 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
Turniej Tańca. 

Promocja zadania 
Informacje internetowe, zaproszenia, plakaty, informacje 

w radiu. 

 

Zadanie 39.6 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

Nazwa zadania Profilaktyka poprzez sport 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 17.424,83 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

10.000,00 zł/57% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

5.497,65 zł/32% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 2.000 zł/11 % 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
9.927,18 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niższy koszt części półkolonii pokrytej z dotacji. 

Liczba osób realizujących zadanie,            

w tym liczba wolontariuszy  
7/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

30 dzieci – uczniów szkół podstawowych w wieku  

od 8 do 13 lat 
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Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym 

programem półkolonii, który  zawierał program 

profilaktyczny, skupiony głównie na przeciwdziałaniu 

uzależnieniom od: nikotyny, alkoholu, narkotyków  

(z naciskiem na dopalacze), a także zagrożeniom jakie 

niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza. 

Zajęcia profilaktyczne miały charakter profilaktycznych 

warsztatów z elementami socjoterapii i realizowane były  

w oparciu o zajęcia sportowe. Pozostałe cele półkolonii 

to: stworzenie realnej alternatywy nudy i cyber – 

uzależnienia, integracja w grupie oraz kształtowanie 

umiejętności współpracy (tolerancja, asertywność), 

promocja zasady fair play, rozwijanie zainteresowań, 

twórczego myślenia, zdolności manualnych, 

artystycznych, kreatywności, nauki pływania. 

Zdrowy tryb życia bez nałogów, a także turystyka i sport 

popularyzowane były wśród uczestników półkolonii 

przez: zajęcia sportowe na boisku i hali Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 6  z Oddziałami Integracyjnymi 

w Tarnowie, zajęcia na basenie w Parku Wodnym przy 

ul. Piłsudskiego,  wycieczki do Rabki Zdrój, nad Jezioro 

Rożnowskie i śladami Zawiszy Czarnego. 

Promocja zadania 

Informacja o półkolonii  „Profilaktyka poprzez sport” 

zamieszczona została na stronach: www.admaximam.pl  

i www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ad-Maximam 

wraz z adnotacją, że półkolonia była współfinansowana  

z budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 39.7 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

Nazwa zadania „Zapobieganie uzależnieniom przez sztukę“ 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 6.745,95 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

5.000,00 zł/74% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

1.507,66 zł/22% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 600 zł/9% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
4.638,29 zł 

http://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ad-Maximam
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Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niższy koszt części półkolonii pokrytej z dotacji 

Liczba osób realizujących zadanie,            

w tym liczba wolontariuszy  
5/1 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

20 dzieci – uczniów szkół podstawowych w wieku od 8 

do 13 lat 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym 

programem półkolonii, który  zawierał program 

profilaktyczny, skupiony głównie na przeciwdziałaniu 

uzależnieniom od: nikotyny, alkoholu, narkotyków  

(z naciskiem na dopalacze), a także zagrożeniom jakie 

niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza. 

Program profilaktyczny realizowany był w formie 

pogadanek i warzsztaów, w oparciu  elementy wiedzy  

o kulturze ludowej i  zajęcia  artystyczne. Pozostałe cele 

półkolonii to: stworzenie realnej alternatywy dla 

środowiska szkolnego i domowego, która umożliwia 

zagospodarowanie wolnego czasu w taki sposób, aby 

skutecznie przeciwdziałać patologiom społecznym, 

integracja w grupie oraz kształtowanie umiejętności 

współpracy (tolerancja, asertywność), promocja zasady 

fair play, rozwijanie zdolności plastycznych  

i sportowych, umiejętności tanecznych, popularyzacja 

wiedzy o kulturze ludowej, propagowanie zdrowego 

trybu życia: ruch, higiena i zdrowe odżywianie. 

Uczestnicy półkolonii wzięli udział w wycieczce do 

Zalipia, oraz w warsztatach twórczych w Domu Malarek. 

Promocja zadania 

Informacja o półkolonii „Zapobieganie uzależnieniom 

przez sztukę” zamieszczona została na stronach: 

www.admaximam.pl  

i www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ad-Maximam, 

wraz z adnotacją, że półkolonia była współfinansowana  

z budżetu Miasta Tarnowa. 

 

Zadanie 39.8 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

Nazwa zadania  Sport – dobra strona życia 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 12.161,23 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ % całkowitego kosztu** 

10.000 zł/82% 

http://www.admaximam.pl/
http://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ad-Maximam
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Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

1.485 zł/12% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.000 zł/8% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
9.676,23 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Niższy koszt części półkolonii pokrytej z dotacji. 

Liczba osób realizujących zadanie,            

w tym liczba wolontariuszy  
13/4 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

30 dzieci – uczniów szkół podstawowych w wieku od 8 

do 13 lat 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym 

programem półkolonii, który  zawierał program 

profilaktyczny, skupione głównie na przeciwdziałaniu 

uzależnieniom od: nikotyny, alkoholu, narkotyków  

(z naciskiem na dopalacze), a także zagrożeniom jakie 

niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza. 

Program profilaktyczny realizowany był w oparciu   

o zajęcia sportowe. Pozostałe cele półkolonii to: 

stworzenie realnej alternatywy dla środowiska szkolnego 

i domowego, która umożliwia zagospodarowanie 

wolnego czasu w taki sposób, aby skutecznie 

przeciwdziałać patologiom społecznym, integracja  

w grupie oraz kształtowanie umiejętności współpracy 

(tolerancja, asertywność), promocja zasady fair play, 

rozwijanie zainteresowań, twórczego myślenia, 

zdolności manualnych, kreatywności, popularyzowanie 

turystyki, sportu i życia bez nałogów,  propagowanie 

zdrowego trybu życia: ruch, higiena i zdrowe 

odżywianie. 

Półkolonie odbyły się w Centrum Sportów Konnych                   

w Odporyszowie, a dzieci uczestniczyły w zajęciach: 

przygotowania koni do jazdy, czyszczenia, siodłania, 

karmienia koni oraz w nauce jazdy konnej. Brały także 

udział w zajęciach na: pływalni, Sali fitness i boisku 

piłkarskim. Ponadto wzięli udział w wycieczce do 

Zalipia, gdzie uczestniczyli w warsztatach malarskich  

i zdobniczych według zasad estetyki ludowej. 

Promocja zadania 

Informacja o półkoloniach „Sport – dobra strona życia” 

została zamieszczona na stronie 

www.facebook.com/CSKOdporyszow/wraz z adnotacją, 

że półkolonia była współfinansowana  z budżetu Miasta 

Tarnowa.                    

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/CSKOdporyszow/
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Zadanie 39.9 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r. 
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

Nazwa zadania „Akademia Rozwoju Talentu – ART” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.474,95 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ / % całkowitego kosztu** 

10.000 zł/87% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.474,95 zł/13% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
11/3 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
35 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Stow. „KANON”- w projekcie brało udział 35 dzieci  

z Mościc w trzech grupach artystycznych: plastyczna, 

muzyczna i teatralna; zrealizowano łącznie 78 godzin 

zajęć pozalekcyjnych, które były prowadzone przez 

profesjonalnych nauczycieli; zajęcia były prowadzone 

raz w tygodniu w sobotę pełne 2 godziny; zrealizowano 

jedno przedstawienie publiczne, uczestnicy projektu 

mieli również spotkania/konsultacje specjalistyczne czyli 

spotkania z osobami które w danej dziedzinie są 

profesjonalistami. 

Promocja zadania 

Stow. „KANON”- informacje o zadaniu publicznym 

można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia 

„KANON” www.stowarzyszeniekanon.pl; na stronie 

internetowej Stowarzyszenia „KANON” znajduje się 

logo Miasta Tarnowa i informacja o treści Akademia 

Rozwoju Talentu ART; podczas trwania całego projektu 

uczestnicy zadania jak i ich rodziny oraz inne osoby 

przebywające w budynku MOST były ustnie 

informowane o fakcie dofinansowania realizacji zadania 

przez zleceniodawcę; w holu MOST znajduje się 

tabliczka z informacją o tym, że Stowarzyszenie 

„KANON” jest w 2017 partnerem Miasta Tarnowa  

w realizacji zadania publicznego. 

http://www.stowarzyszeniekanon.pl/
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Zadanie 39.10 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r. 
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

Nazwa zadania 

Przeprowadzenie kursów pro obronnych  

z elementami strzeleckimi w szkołach 

ponadgimnazjalnych Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 11.650 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/ / % całkowitego kosztu** 

10.000 zł/86% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 1.650 zł/14% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
3 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
60 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Polskie Tow. Gim. SOKÓŁ - Świat Pracy -  nabycie 

przez młodzież dwóch szkół (60 osób, ponad 100 godz. 

lekcyjnych) wiedzy i umiejętności praktycznych 

sprawdzanych na każdych zajęciach quizem ustnym, 

zagadkami tematycznymi oraz kontrolą umiejętności 

manualnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa podczas obsługi broni krótkiej i długiej; 

zrealizowano pełny zakres zajęć teoretycznych  

i praktycznych, zajęcia prowadzili profesjonalni 

wykładowcy z niezbędną wiedzą i umiejętnościami; 

warto dodać, że wszystkie zajęcia prowadziło  

3 aktywnych członków tarnowskiego „SOKOŁA”, co 

daje gwarancję ciągłości ewentualnych kolejnych działań 

i profesjonalizmu popartego odpowiednimi postawami 

obywatelskimi i patriotycznymi. 

Promocja zadania 

Polskie Tow. Gim. SOKÓŁ - Świat Pracy -  

zamieszczenie informacji: Projekt współfinansowany  

z budżetu Miasta Tarnowa w publikacjach, ogłoszeniach, 

wystąpieniach publicznych, w wzmiankach dla mediów  

i na wszelkich nośnikach reklamowych dot. 

realizowanego zadania (roll-up) oraz w widocznym 
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miejscu jego realizacji; zamieszczenie na pismach  

i drukach wysyłanych przez Stow., informacji: Polskie 

Tow. Gim. SOKÓŁ - Świat Pracy jest w 2018 r. 

partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania 

publicznego z zakresu Edukacji; zamieszczenie na 

własnej stronie internetowej krótkich informacji, relacji, 

zdjęć na temat realizowanego zadania.  

 

Zadanie 39.11 

Obszar z § 6 ust.1 Programu 

współpracy na 2018 r. 
Ochrona i promocja zdrowia 

Nazwa zadania 
Organizacja konferencji „Być rodzicem” Jak zadbać 

o zdrowy rozwój dziecka. 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 8.489,99 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

7.500 zł/88% 

Środki  finansowe własne organizacji 

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania ** 

0 zł 

Wkład osobowy organizacji zł/% ** 1.000 zł/12% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę 
7.489,99 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 

Niższe koszty zaplanowanych wydatków na obiad dla 

wykładowców, flipchart oraz materiały promocyjne. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy 
8/2 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 

 

100 

 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Konferencja odbyła się dnia 22 września 2018r. w auli 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zgromadziła 

100 uczestników (w tym rodziców z dziećmi, 

pedagogów, wychowawców oraz studentów). 

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Mamy 

Tarnów”. Tematyka konferencji umożliwiła rodzicom 

zdobycie wiedzy na temat prawidłowego rozwoju 

fizycznego i psychicznego dziecka oraz podniesienie 

kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. 

Promocja zadania 
Promocja zadania realizowana była w formie plakatów  

i ulotek oraz w Internecie i lokalnych mediach. 



61 

Zadanie 39.12 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

Nazwa zadania Tuwim dla dorosłych 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 14.500 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

10.000 zł/69% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

4.000 zł/28% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 500 zł/3% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
5 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
500 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 
Spektakle teatralne. 

Promocja zadania Plakaty, zaproszenia, strona internetowa. 

 

Zadanie 39.13 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowe, obywatelskiej i kulturowej 

Nazwa zadania 

Wykonanie tablic upamiętniających osoby, 

wydarzenia i miejsca z czasów okupacji niemieckiej  

w pisane w historię Tarnowa 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 16.500,49 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

10.000 zł/61% 
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Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

400,49 zł/2% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 6.100 zł/37% 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
6 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
1.350 osób 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wykonanie 4 tablic pamiątkowych granitowych oraz  

1 informacyjnej, broszura dotycząca upamiętnionych 

miejsc. 

Promocja zadania 
Wysyłka zaproszeń, prelekcje i informacje  

o wydarzeniach w szkołach. 

 

Zadanie 39.14 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

Nazwa zadania 
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Tarnów – 

pierwsze niepodległe” 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1/1 

Całkowity koszt realizacji zadania 15.153,30 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

10.000 zł/66% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania**  

5.153,30 zł/34% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
10.000 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
5 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
1.200 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wystawa, wydanie kart pocztowych i znaczków 

beznominałowych. 
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Promocja zadania 

Zaproszenia, plakaty, audycje radiowe, informacje 

internetowe, druk palmaresu, katalogu oraz wydanie 

medalu. 

 

Zadanie 39.15 

Obszar z § 6 ust. 1 Programu 

współpracy na 2018 r.  

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy 

Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości  

Nazwa zadania E- marketing – warsztaty dla przedsiębiorców 

Liczba złożonych ofert 1 

Liczba organizacji, które złożyły 

oferty 
1 

Liczba ofert, które otrzymały dotacje/ 

liczba podpisanych umów* 
1 

Całkowity koszt realizacji zadania 9.780,70 zł 

Wysokość dotacji przyznanej z 

budżetu Miasta Tarnowa na realizację 

zadania zł/% całkowitego kosztu** 

9.779,78 zł/99,99% 

Środki  finansowe własne organizacji  

i z innych źródeł zł/ % całkowitego 

kosztu realizacji zadania** 

0,92 zł/0,01% 

Wkład osobowy organizacji zł/%** 0 zł 

Rozliczono realizację zadania na 

kwotę dotacji 
9.779,78 zł 

Przyczyny niewykorzystania środków 

dotacji 
Nie dotyczy. 

Liczba osób realizujących zadanie,  

w tym liczba wolontariuszy  
1 

Liczba uczestników/beneficjentów 

zadania 
25 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty  

(w tym zrealizowane przedsięwzięcia) 

Wzrost poziomu wiedzy uczestników nt. komunikacji  

i  promocji B2B i B2C w oparciu o narzędzia  Google 

oraz Facebook. 

Promocja zadania 

Strona www wnioskodawcy i profil na portalu Facebook, 

stronę www Strefy przedsiębiorcy  DESK oraz profil na 

portalu Facebook, mailowe i osobiste powiadomienia, 

plakaty ulotki, ogłoszenia na tarnowskich serwisach 

ogłoszeniowych. 

 


