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Informacja o decyzjach administracyjnych 

wydanych w Urzędzie Miasta Tarnowa  

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

          

L
p.  

Zakres 
przedmiotowy 
objęty 
postępowaniem 
administracyjnym 

Ilość 
decyzji 
wydan
ych 

Ilość 
wniesio
nych 
odwoła
ń od 
decyzji  

Ilość 
decyzji 
uchylon
ych 
przez 
organ 
odwoła
wczy 

Ilość 
decyzji 
zmienio
nych we 
własny
m 
zakresie 
(art. 132 
KPA i 
226 § 1 
ordynac
ji 
podatko
wej) 

Ilość 
decyzji 
ostatecz
nych  
w 
zakresie 
których 
stwierdz
ono 
nieważn
ość 
(art. 156 
KPA) 

Ilość 
decyzji 
uchylony
ch 
w wyniku 
wznowie
nia 
postępo
wania 

Najczęstsze 
powody 
zmiany 
lub 
uchylenia 
decyzji: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Zadania własne: 

1.    0 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. Decyzje o 
wymeldowaniu, 
zameldowaniu, 
anulowaniu 
zameldowania na 
pobyt stały/czasowy 

105 5 1 0 0 0 Ujawnienie 
po wydaniu 
decyzji 
nowych 
okoliczności 
co 
spowodował
o 
konieczność 
poszerzenia 
postępowan
ia 
dowodoweg
o 

2. Decyzje o wpisie do 
rejestru wyborców, 
odmowie wpisania 
do rejestru 
wyborców 

85 0 0 0 0 0 

3. Decyzje 
stwierdzające 
nieważność dowodu 
osobistego 

1 0 0 0 0 0 

Razem 1+2 191 5 1 0 0 0   
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 Urząd Stanu Cywilnego 

1. Zadania własne: 

    0 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. Administracyjna 
zmiana imienia lub 
nazwiska 

84 0 0 0 0 0   

2. Odmowa 
sprostowania aktu 
zgonu  

1 0 0 0 0 0   

3. Odmowa 
sprostowania aktu 
małżeństwa  

1 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 86 0 0 0 0 0   

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

1. Zadania własne: 

    0 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. Wydawanie decyzji 
potwierdzających 
prawo do świadczeń 
zdrowotnych 
finansowanych ze 
środków 
publicznych na rzecz 
osób innych niż 
ubezpieczone 

438 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 438 0 0 0 0 0   

Wydział Ochrony Środowiska 

1. Zadania własne: 

1. Decyzje o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

17 1 0 0 0 0 Powodem 
uchylenia 
decyzji w 
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realizacji 
przedsięwzięć  

zakresie 
sporu 
wodnego 
zdaniem 
SKO było 
niesporządz
enie w 
trakcie 
oględzin 
pełnego 
protokołu z 
oględzin, a 
nie 
wystąpiły 
wyjątki 
wymienione 
w art. 72 
KPA 
(odstąpiono 
od 
sporządzani
a pełnego 
protokołu z 
powodu 
ostrej 
sytuacji 
konfliktowej 
miedzy 
stronami 
oraz 
wyjątkowo 
niesprzyjając
e warunki 
atmosferycz
ne, w dniu 
następnym 
uzupełniono 
spisywanie 
ustaleń 
oględzin w 
formie 
notatki, 
która została 
przesłana 
wszystkim 
stronom 
postępowan
ia).  

2. Pozwolenia 
zintegrowane 

1 0 0 0 0 0 

3. Pozwolenia na 
wprowadzanie 
gazów i pyłów do 
powietrza 

2 0 0 0 0 0 

4. Pozwolenia na 
wytwarzanie 
odpadów 

2 0 0 0 0 0 

5. Wygaszenie decyzji 
udzielającej 
zezwolenia na 
transport odpadów 

3 0 0 0 0 0 

6. Zezwolenia na 
usuwanie drzew i 
krzewów 

140 0 0 0 0 0 

7. Decyzja o 
sprzeciwie dot. 
usunięcia drzewa 

18 1 1 0 0 0 

8. Nakładanie kar za 
usunięcie drzew bez 
zezwolenia 

1 0 0 0 0 0 

9. Decyzje 
wodnoprawne 
(spory wodne) 

2 2 1 0 0 0 

1
0. 

Zezwolenie na 
posiadanie i 
hodowlę psa rasy 
chart 

2 0 0 0 0 0 

2. Zadania zlecone: 

1. Zatwierdzanie 
projektów robót 
geologicznych  

5 0 0 0 0 0   

2. Zatwierdzanie 
dokumentacji 
geologicznych  

4 0 0 0 0 0 
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3. Rekultywacja 
gruntów rolnych 

1 0 0 0 0 0 

4. Wyłączenie 
gruntów z produkcji 
rolniczej 

128 0 0 0 0 0 

5. Zezwolenia na 
zbieranie i 
przetwarzanie 
odpadów 

10 0 0 0 0 0 

Razem 1+2 336 4 2 0 0 0   

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego  

1. Zadania własne: 

1. Przeznaczanie 
nieruchomości i 
rzeczy ruchomych 
na cele świadczeń 
na rzecz obronności 
oraz wykonywanie 
tych świadczeń 

17 0 0 0 0 0   

2. Nakładanie 
obowiązku 
świadczeń 
osobistych na rzecz 
obronności i ich 
wykonywanie 

24 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

    0 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 41 0 0 0 0 0   

Wydział Kultury 

1. Zadania własne: 

1.  Wydawanie decyzji 
na organizację 
imprez masowych 

7 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

    0 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 7 0 0 0 0 0   

Wydział Edukacji 
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1. Zadania własne: 

1. Dofinansowanie 
kosztów kształcenia 
młodocianego 
pracownika 

39 0 0 0 0 0   

2. Stypendia szkolne 647 1 0 0 0 0 

3. Zasiłki szkolne 6 0 0 0 0 0 

4. Wykreślenie z 
ewidencji szkół i 
placówek 
niepublicznych 

1 0 0 0 0 0 

5. Odmowa wpisu do 
ewidencji szkół i 
placówek 
niepublicznych 

0 0 0 0 0 0 

6. Cofanie uprawnień 
szkoły publicznej dla 
szkół niepublicznych 

0 0 0 0 0 0 

7. Odmowa udzielenia 
zezwolenia na 
założenie przez 
osobę prawną lub 
fizyczną szkoły lub 
placówki publicznej 

0 0 0 0 0 0 

8. Akty nadania 
stopnia awansu 
zawodowego 
nauczyciela 
mianowanego 

42 0 0 0 0 0 

2. Zadania zlecone: 

    0 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 735 1 0 0 0 0   

Wydział Komunikacji 

1. Zadania własne: 

1. Cofanie praw 
jazdy/zatrzymywani
e 

482 10 4 0 0 0 Organ 
odwoławczy 
uchylając 
decyzję: 
1) o 
cofnięciu 
uprawnień 
do 
kierowania 
pojazdami 

2. Przywracanie praw 
jazdy/zwrot 
zatrzymanych praw 
jazdy 

212 0 0 0 0 0 

3. Wydawanie 
krajowych praw 
jazdy 

973 0 0 0 0 0 
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4. Wydawanie 
międzynarodowych 
praw jazdy 

28 0 0 0 0 0 wskazał, iż w 
przypadku 
orzeczenia 
wyrokiem 
sądu zakazu 
kierowania 
pojazdami 
na okres 
przekraczają
cy rok organ 
pierwszej 
instancji 
wydając 
decyzję 
administracy
jną winien 
określić 
termin 
ważności tej 
decyzji 
wskazując w 
rozstrzygnię
ciu decyzji 
termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia 
biegu okresu 
zakazu 
kierowania 
pojazdami, 
2) o 
zatrzymaniu 
prawa jazdy 
wskazał, iż w 
przypadku 
spełnienia 
kilku 
przesłanek 
ustawowych 
jednocześni
e z uwagi na 
zaistnienie 
odrębnych 
stanów 
faktycznych 
organ 
pierwszej 
instancji 
powinien 
wydać 
zamiast 
wielu jedną 
decyzję 
administracy
jną w której 
powoła te 

5. Skierowania na 
kontrolne badania 
lekarskie/psychologi
czne/kurs 
reedukacyjny 

256 1 0 0 0 0 

6. Skierowanie na 
egzamin kontrolny 

17 0 0 0 0 0 

7. Rejestracja 
pojazdów 

10490 1 1 0 0 0 

8. Czasowa rejestracja 
pojazdów 

9514 0 0 0 0 0 

9. Wyrejestrowanie 
pojazdów 

1045 0 0 0 0 0 

1
0. 

Nadawanie cech 
identyfikacyjnych i 
wyrażanie zgody na 
wykonanie tabliczki 
znamionowej 
zastępczej 

20 0 0 0 0 0 

1
1. 

Czasowe wycofanie 
pojazdów z ruchu 

44 0 0 0 0 0 

1
2. 

Zmiana 
współwłasności 
pojazdów 

258 0 0 0 0 0 

1
3. 

Kary pieniężne za 
przekroczenie 
terminu zgłoszenia 
zbycia/nabycia lub 
rejestracji pojazdu  

14 0 0 0 0 0 

1
4. 

Udzielanie licencji 
na wykonywanie 
krajowego 
transportu 
drogowego rzeczy w 
zakresie 
pośrednictwa przy 
przewozie rzeczy 

2 0 0 0 0 0 

1
5. 

Udzielanie licencji 
na wykonywanie 
transportu 
drogowego 
taksówką 

27 0 0 0 0 0 

1
6. 

Udzielanie zezwoleń 
na wykonywanie 
zawodu 
przewoźnika 
drogowego 

6 0 0 0 0 0 
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1
7. 

Zmiany licencji na 
wykonywanie 
transportu 
drogowego 
taksówką  

50 0 0 0 0 0 przesłanki i 
dokona ich 
analizy w 
ramach 
jednego 
postępowan
ia 
administracy
jnego. 
Po 
wniesieniu 
odwołania 
strona 
dołączyła do 
SKO nowe 
dowody w 
sprawie. 

1
8. 

Wygaszanie licencji 
na wykonywanie 
krajowego 
transportu 
drogowego rzeczy, 
osób, zezwoleń na 
wykonywanie 
zawodu 
przewoźnika 
drogowego oraz w 
zakresie 
pośrednictwa przy 
przewozie rzeczy 

2 0 0 0 0 0 

1
9. 

Wygaszanie licencji 
na wykonywanie 
transportu 
drogowego 
taksówką 

21 0 0 0 0 0 

2
0. 

Przedłużanie 
zezwoleń na 
wykonywanie 
przewozów 
regularnych 

0 0 0 0 0 0 

2
1. 

Udzielanie zezwoleń 
na wykonywanie 
przewozów 
regularnych osób 

14 0 0 0 0 0 

2
2. 

Udzielanie zezwoleń 
na wykonywanie 
przewozów 
regularnych 
specjalnych osób 

1 0 0 0 0 0 

2
3. 

Zmiana zezwoleń na 
wykonywanie 
przewozów 
regularnych w 
krajowym 
transporcie 
drogowym 

31 0 0 0 0 0 

2
4. 

Wygaszanie 
zezwoleń na 
wykonywanie 
przewozów 
regularnych w 
krajowym 
transporcie 
drogowym osób 

6 0 0 0 0 0 

2
5. 

Odstępstwa od 
warunków 
udzielonego 
zezwolenia 

0 0 0 0 0 0 
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2
6. 

Wydawanie i 
zmiany zezwoleń na 
kierowanie 
pojazdami 
uprzywilejowanymi 
lub pojazdami 
przewożącymi 
wartości pieniężne 

30 0 0 0 0 0 

2
7. 

Udzielanie licencji 
na przewóz osób 
samochodem 
osobowym 

0 0 0 0 0 0 

2
8. 

Wygaszanie licencji 
na przewóz osób 
samochodem 
osobowym 

0 0 0 0 0 0 

2
9. 

Cofanie licencji na 
wykonywanie 
transportu 
drogowego 
taksówką 

0 0 0 0 0 0 

3
0. 

Udzielanie licencji 
na przewóz osób 
pojazdem 
samochodowym 
przystosowanym do 
przewozu powyżej 7 
i nie więcej niż 9 
osób z kierowcą 

0 0 0 0 0 0 

3
1. 

Wygaszanie licencji 
na przewóz osób 
pojazdem 
samochodowym 
przystosowanym do 
przewozu powyżej 7 
i nie więcej niż 9 
osób z kierowcą 

0 0 0 0 0 0 

2. Zadania zlecone: 

1. Wpisywanie 
instruktorów do 
ewidencji 

4 0 0 0 0 0   

2. Skreślanie 
instruktorów z 
ewidencji 

9 0 0 0 0 0 

3. Odmowa wpisu do 
ewidencji 
instruktorów 

0 0 0 0 0 0 

4. Odstąpienie od 
skreślenia z 
ewidencji 
instruktorów 

0 0 0 0 0 0 

5. Wpisywanie do 
ewidencji 
wykładowców 

0 0 0 0 0 0 
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6. Wydawanie 
uprawnień dla 
diagnosty 

2 0 0 0 0 0 

7. Cofanie uprwnień 
diagnosty 

3 2 0 0 0 0 

8. Zakaz prowadzenia 
ośrodka szkolenia 
kierowców 

0 0 0 0 0 0 

9. Zakaz prowadzenia 
stacji kontroli 
pojazdów 

0 0 0 0 0 0 

1
0. 

Wpisywanie 
ośrodka szkolenia 
kierowców do 
rejestru 

1 0 0 0 0 0 

Razem 1+2 23562 14 5 0 0 0   

Wydział Infrastruktury Miejskiej 

1. Zadania własne: 

1. Wydanie 
zezwolenia na 
prowadzenie 
działalności w 
zakresie 
oprożniania 
zbiorników 
bezodpływowych i 
transport 
nieczystości ciekłych  

1 0 0 0 0 0 Postępowan
ie stało się 
bezprzedmi
otowe (art. 
208 § 1 
ustawy 
Ordynacja 
podatkowa). 
Po uchyleniu 
przez SKO 
decyzji i 
przekazaniu 
spraw 
organowi I 
instancji do 
ponownego 
rozpatrzenia
, organ 
umorzył 
postępowan

2. Wydanie 
zezwolenia na 
sprowadzanie zwłok          
i szczątków ludzkich 
z zagranicy 

37 0 0 0 0 0 

3. Decyzje określające 
wysokość opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi. 

12 4 4 0 0 0 
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4. Wydanie 
zezwolenia na 
utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za 
agresywną 

2 0 0 0 0 0 ia z powodu 
braku 
możliwości 
dogłębnego 
zweryfikowa
nia 
dowodów w 
prowadzony
ch 
postępowan
iach 
(niedopełnie
nie 
obowiązku 
selektywneg
o zbierania 
odpadów 
komunalnyc
h) z powodu 
upływu 
czasu. 

2. Zadania zlecone: 

    0 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 52 4 4 0 0 0   

Wydział Sportu 

1. Zadania własne 

1. Zezwolenia na 
przeprowadzenie 
imprez masowych-
ustawa o 
bezpieczeństwie 
imprez masowych 

6 1 0 1 0 0 Zmiana 
prawa w 
zakresie 
limitu 
uczestników 
imprezy 
masowej, 
spowodowa
na stanem 
epidemii. 

2. Prowadzenie 
ewidencji klubów 
spotowych-ustawa 
o sporcie oraz akt 
wykonawczy do 
wymienionej 
ustawy 

9 0 0 0 0 0 

2. Zadania zlecone   
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    0 0 0 0 0 0   

  Razem 1+2 15 1 0 1 0 0   

Wydział Geodezji i Nieruchomości  

1. Zadania własne: 

1. Ustanowienie 
prawa trwałego 
zarządu              w 
stosunku do 
nieruchomości 
Gminy Miasta 
Tarnowa 

7 0 0 0 0 0   

2. Podziały 
nieruchomości 

175 0 0 0 0 0   

3. Jednorazowa opłata 
z tytułu wzrostu 
wartości 
nieruchomości na 
skutek uchwalenia 
bądź zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, w 
związku z jej 
sprzedażą 

12 10 10 0 0 0 Zarzuty do 
operatu 
szacunkowe
go. Decyzja 
została 
uchylona z 
uwagi na 
wady w 
operacie 
szacunkowy
m 
określający
m wartość 
szacowanej 
nieruchomo
ści. 

4. Wypowiedzenie 
wysokości opłaty 
rocznej               z 
tytułu użytkowania 
wieczystego 
gruntów GMT 

9 0 0 0 0 0   

5. Odszkodowania za 
nieruchomości 
przejęte pod drogi 
publiczne (art. 98 
ustawy o 
gospodarce 
nieruchomościami) 

2 1 1 0 0 0 Zakwestiono
wanie kwoty 
odszkodowa
nia za 
przejęte na 
rzecz Gminy 
Miasta 
Tarnowa 
nieruchomo
ści. 
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6. Odszkodowania za 
nieruchomości 
przejęte pod drogi 
publiczne (art. 73 
ustawy o 
gospodarce 
nieruchomościami)  

2 0 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

1. Ustalenie i wypłata 
odszkodowania za 
nieruchomości 
przejęte z mocy 
prawa na własność 
GMT w związku z 
realizacją inwestycji 
drogowych (ZRID) 

29 3 1 0 0 0 Zakwestiono
wanie kwoty 
odszkodowa
nia za 
przejęte na 
rzecz Gminy 
Miasta 
Tarnowa 
nieruchomo
ści, 
przekazano 
do 
Wojewody 
Małopolskie
go. 

2. Przekształcenie 
prawa użytkowania 
wieczystego w 
prawo własności na 
podstawie ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. 
o przekształceniu 
prawa użytkowania 
wieczystego w 
prawo własności 
nieruchomości 

1 0 0 0 0 0   

3. Wypowiedzenie 
wysokości opłaty 
rocznej           z 
tytułu użytkowania 
wieczystego 
gruntów Skarbu 
Państwa 

79 27 0 0 0 0 Podniesienie 
zarzutu, iż 
aktualizacja 
opłaty 
rocznej z 
tytułu 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu jest 
nieuzasadni
ona. 

4. Udzielenie 
bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu 
trwałego zarządu 
nieruchomościami 
Skarbu Państwa 

6 0 0 0 0 0   

5. Ustanowienie 
prawa trwałego 
zarządu w stosunku 

4 0 0 0 0 0   
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do nieruchomości 
Skarbu Państwa 

6. Odmowa 
wprowadzenia 
zmian w operacie 
ewidencji gruntów i 
budynków 

2 2 1 0 0 1 Decyzja 
przekazana 
do 
ponownego 
rozpatrzenia 
- brak 
potwierdzen
ia 
zawiadomie
nia 
wszystkich 
stron 
postępowan
ia.   

7. Wprowadzenie 
zmian w operacie 
ewidencji gruntów i 
budynków 

1 0 0 0 0 0   

8. Zwroty 
nieruchomości 

3 2 0 0 0 0 Zakwestiono
wanie przez 
stronę 
postępowan
ia rozliczeń 
finansowych 
z tytułu 
zwrotu 
nieruchomo
ści. 

Razem 1+2 332 25 13 0 0 1   

Wydział Podatków i Windykacji 

1. Zadania własne: 

1. Decyzje w sprawie 
wymiaru podatków 

58 948 15 7 0 0 0 Konieczność 
uzupełnienia 
materiału 
dowodoweg
o. 

2. Decyzje w sprawie 
ulg podatkowych  

138 5 1 0 0 0 

3. Decyzje w sprawie 
zwrotu dotacji 

18 9 4 0 0 0 

4. Decyzje w sprawie 
określenia opłaty za 
gospodarowanie 

42 0 0 0 0 0 
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odpadami 
komunalnymi 

2. Zadania zlecone: 

1. Zwrot podatku 
akcyzowego dla 
producentów 
rolnych 

46 0 0 0 0 0   

Razem 1+2  59 192   29 12 0 0 0   

Wydział Architektury i Budownictwa  

1. Zadania własne: 

1. Decyzje o 
pozwoleniu na 
budowę 

514 4 0 0 0 0   

2.  Decyzje o 
zezwoleniu na 
realizację inwestycji 
drogowej 

2 1 0 0 0 0   

2. Zadania zlecone: 

    0 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 516 5 0 0 0 0   

Wydział Planowania Przestrzennego 

1. Zadania własne: 

1. Decyzje o 
warunkach 
zabudowy 

226 5 0 0 0 0 Niewyczerpu
jące 
uzasadnieni
e przyjętych 
wskaźników 
w analizie 
funkcji oraz 
cech 
zabudowy                   
i 
zagospodaro
wania 
terenu 
wykonywan
ej dla 

2. Decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

49 0 0 0 0 0 
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potrzeb 
sporządzeni
a projektu 
decyzji. 
Zmiana 
przepisów 
prawa 
powszechnie 
obowiązując
ego. 

2. Zadania zlecone: 

    0 0 0 0 0 0   

Razem 1+2 275 5 0 0 0 0   

Ogółem  85 778 91 37 1 0 1   

 

Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie  

podjętych w 2020 r. 

 

Rada Miejska w Tarnowie VIII kadencji w 2020 r. podjęła ogółem 140 uchwał.  

Z liczby tej 32 uchwały dotyczyły gospodarki finansowej miasta Tarnowa.  

W 2020 r. zrealizowanych zostało 123 uchwały, przy czym część z nich realizowana będzie 

w latach następnych. Od 1 stycznia 2021 r. 15 uchwał pozostaje w realizacji. Stwierdzono 

nieważność 2 uchwał. 

 

UCHWAŁA NR XXIII/252/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 stycznia 

2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Tarnowie na rok 2020 

Sesje Rady Miejskiej w Tarnowie zwoływane były w terminach zapisanych w planie pracy. 

Przedkładane materiały publikowane były na stronie eSesja, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Miasta Tarnowa (projekty uchwał) oraz omawiane na posiedzeniach komisji i sesjach 

Rady Miejskiej w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXIII/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 stycznia 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Specjalistycznego 

Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 

W wyniku zmiany Statutu Szpitala uchwalonej w 2019 r. zwiększono liczbę członków Rady 

Społecznej do 10 osób. W związku z tym, do zapisów statutowych dostosowano zapisy 

Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie  

w zakresie trybu podejmowania przez nią uchwał. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720066,uchwala-nr-xxiii2522020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-planu-pracy-ra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720066,uchwala-nr-xxiii2522020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-planu-pracy-ra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720069,uchwala-nr-xxiii2532020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720069,uchwala-nr-xxiii2532020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720069,uchwala-nr-xxiii2532020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-.html
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UCHWAŁA Nr XXIII/254/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 stycznia 

2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Gminy Miasta Tarnowa  

i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej 

Wybory do rad osiedli zostały zarządzone na 29 marca 2020 r. w związku z upływem kadencji 

jednostek pomocniczych Gminy, która przypadała na lata 2016-2020. Rada Miejska w 

Tarnowie powołała Miejską Komisję Wyborczą oraz określiła kalendarz wyborczy, przyjmując 

terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

wyborów. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXIII/255/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 stycznia 

2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa 

dotyczących zmian w statutach osiedli 

Proponowane zmiany w statutach osiedli dotyczyły poszerzenia katalogu przedsięwzięć, na 

które przekazywane są środki budżetowe do dyspozycji rad osiedli o wydatki związane  

z bieżącym ich funkcjonowaniem – tj. na obsługę administracyjną (w tym na przeprowadzanie 

wyborów do rad osiedli) oraz techniczną. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 

27 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach mogły 

zgłaszać swoje uwagi na posiedzeniach rad osiedli oraz pisemnie – pocztą tradycyjną  

i elektroniczną. Zgłoszone poglądy zebrała i przeanalizowała doraźna Komisja Statutowa Rady 

Miejskiej w Tarnowie. Wobec negatywnych opinii do proponowanych zmian, Komisja 

Statutowa skierowała wniosek do Rady Miejskiej w Tarnowie o „wykreślenie z porządku obrad 

XXV zwyczajnej sesji” projektów uchwał dotyczących zmian w Statucie Gminy Miasta 

Tarnowa oraz w statutach osiedli. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXIII/256/2020 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 23 stycznia 

2020 r. w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa, dokonała na wniosek 

zainteresowanych radnych następujących zmian w składach komisji: odwołano ze składu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie Pana Józefa Gancarza oraz odwołano ze 

składu Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie Pana Zbigniewa Kajpusa.  

Uchwała została zrealizowana. 

  

UCHWAŁA NR XXV/257/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

miasta Tarnowa, w rejonie ulic Lotniczej, Modelarskiej oraz al. Tarnowskich i drogi 

krajowej nr 94 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa,  

w rejonie ulic Lotniczej, Modelarskiej oraz al. Tarnowskich i drogi krajowej nr 94. 

Uchwalenie planu zakończyło procedurę planistyczną rozpoczętą uchwałą Nr LVII/593/2018 

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/258/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2020 r., deficyt 

budżetowy, spłatę długu w 2020 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające 

o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720071,uchwala-nr-xxiii2542020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-zarzadzenia-wy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720071,uchwala-nr-xxiii2542020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-zarzadzenia-wy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720071,uchwala-nr-xxiii2542020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-zarzadzenia-wy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720072,uchwala-nr-xxiii2552020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-przeprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720072,uchwala-nr-xxiii2552020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-przeprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720072,uchwala-nr-xxiii2552020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-przeprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720074,uchwala-nr-xxiii2562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-zmian-w-sklada.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1720074,uchwala-nr-xxiii2562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-zmian-w-sklada.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737803,uchwala-nr-xxv2572020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-miejscowego-planu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737803,uchwala-nr-xxv2572020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-miejscowego-planu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737803,uchwala-nr-xxv2572020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-miejscowego-planu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737803,uchwala-nr-xxv2572020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-miejscowego-planu-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737804,uchwala-nr-xxv2582020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-miasta-ta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737804,uchwala-nr-xxv2582020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-miasta-ta.html
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Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii, 

2) Erasmus+ Get in Shape for Europe, 

3) Praktyki zawodowe bez granic, 

4) Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod 

Stokrotką”, 

5) Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie, 

6) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3, 

7) Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – III LO w Tarnowie, 

8) Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2019,  

9) Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – V LO w Tarnowie, 

10) MCHE w I LO – 2019/2020, 

11) Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, 

12) Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II, 

13) Nowa kamienica – aktywna dzielnica, 

14) Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej atmosferze, 

15) Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

16) Omnibus Budowlany, 

17) Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie 

tarnowskim,  

18) Erasmus+ Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatywny uczeń, 

19) Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie, 

20) Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, 

21) Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ 

„Słoneczne Wzgórze”,  

22) Remont drogi powiatowej nr 135K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do 1+931,73, 

23) Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy Rowerowe 

Pogórza”, 

24) Nowe przestrzenie zdarzeń – Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie, 

25) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

1) Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Tarnowie, 

2) Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie. 

Skreślono przedsięwzięcia: 

1) Program Erasmus+ „Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy”, 

2) Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 
 

UCHWAŁA NR XXV/259/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 lutego 

2020 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737805,uchwala-nr-xxv2592020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737805,uchwala-nr-xxv2592020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
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finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XXV/260/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 lutego  

2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych oraz wsparcie zakupu 

wyposażenia 

Na podstawie uchwały nr XXV/259/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 oraz umów  

nr WKL.032.7.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. i nr WKL.032.4.2020 z dnia 2 czerwca  

2020 r. zawartych pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Województwem Małopolskim, 

przekazano łączną kwotę 18.500,00 zł na konto Województwa Małopolskiego  

z przeznaczeniem na pokrycie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych  

w 2020 r. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie (8.500,00 zł) oraz na wsparcie zakupu 

wyposażenia pracowni digitalizacji w Oddziale Historii Tarnowa i Regionu Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie (10.000,00 zł). 

W dniu 14 grudnia 2020 r. Województwo Małopolskie zwróciło na rachunek Gminy Miasta 

Tarnowa niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.460,00 zł. Pozostała kwota dotacji 

została rozliczona prawidłowo i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/261/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Tarnowa 

Uchwała została podjęta w związku z koniecznością aktualizacji dotychczasowego regulaminu 

- dodania oraz doprecyzowania zapisów wynikających ze zmiany ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów przejściowych 

zawartych w ustawie nowelizującej, a ograniczających czas obowiązywania 

dotychczasowych aktów prawa miejscowego w tym przedmiocie. Zmiany dotyczyły 

głównie poszerzenia zakresu selektywnego zbierania odpadów o odpady medyczne 

powstałe w gospodarstwach domowych oraz bioodpady i określenia zasad z tym 

związanych – tj. m.in. sposób ich zbierania oraz warunki jakie mają spełniać pojemniki. 

Ponadto, skorygowano regulacje dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 

domowe. Zmiana ta była konsekwencją wystąpienia do Rady Miejskiej w Tarnowie przez 

Prokuraturę Rejonową  

w Tarnowie o uchylenie § 17 ust. 2 i 4 uchwały nr XXI/229/2016 Rady Miejskiej w 

Tarnowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Tarnowa – zakwestionowane fragmenty dotyczyły obowiązku 

wyprowadzania psów na smyczy oraz odnośnie do psów agresywnych lub zachowujących 

się agresywnie – w kagańcu. 

W związku z przyjęciem uchwały  Nr XLII/370/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  

26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Tarnowa powyższa uchwała przestała obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/262/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737806,uchwala-nr-xxv2602020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737806,uchwala-nr-xxv2602020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737806,uchwala-nr-xxv2602020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737806,uchwala-nr-xxv2602020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737807,uchwala-nr-xxv2612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utrzyma.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737807,uchwala-nr-xxv2612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utrzyma.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737807,uchwala-nr-xxv2612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utrzyma.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851414,uchwala-nr-xlii3702020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851414,uchwala-nr-xlii3702020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851414,uchwala-nr-xlii3702020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737809,uchwala-nr-xxv2622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737809,uchwala-nr-xxv2622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737809,uchwala-nr-xxv2622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu.html
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Rada Miejska w Tarnowie zatwierdziła projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Projekt regulaminu został opracowany na 

podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy regulamin został przekazany do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Organ ten w swoim 

postanowieniu z dnia 26 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt 

regulaminu. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/263/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia zasad 

ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Akt utracił swój byt prawny w związku z uchwałą Nr KI-411/114/20 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia jego 

nieważności. 

Główny zarzut Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczył wyłączenia z podstawy ustalenia 

opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ilości zużytej w lokalu mieszkalnym wody 

ponad 15,9 m3 na miesiąc. 

 

UCHWAŁA NR XXV/264/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 

Uchwała została podjęta w związku z koniecznością dostosowania jej treści do regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa. 

W związku z przyjęciem uchwały Nr XLIII/381/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  

17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów powyższa uchwała przestała obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/265/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Akt ten utracił swój byt prawny związku z uchwałą Nr KI-411/115/20 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia jego 

nieważności.  

Stwierdzenie nieważności powyższej uchwały było konsekwencją stwierdzenia nieważności 

uchwały NR XXV/263/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki, zwolnień z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia zasad ustalania ilości zużytej wody 

na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

UCHWAŁA NR XXV/266/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737827,uchwala-nr-xxv2632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737827,uchwala-nr-xxv2632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737827,uchwala-nr-xxv2632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737827,uchwala-nr-xxv2632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737827,uchwala-nr-xxv2632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737827,uchwala-nr-xxv2632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-lutego-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737835,uchwala-nr-xxv2642020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-spos.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737835,uchwala-nr-xxv2642020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-spos.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737835,uchwala-nr-xxv2642020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-spos.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737835,uchwala-nr-xxv2642020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-spos.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737839,uchwala-nr-xxv2652020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wzoru-deklaracji-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737839,uchwala-nr-xxv2652020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wzoru-deklaracji-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737839,uchwala-nr-xxv2652020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wzoru-deklaracji-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737846,uchwala-nr-xxv2662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737846,uchwala-nr-xxv2662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
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publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, 

szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny 

i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu 

rozliczenia ich wykorzystania 

Zaktualizowany został tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla publicznych  

i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek 

prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa przez osoby fizyczne lub prawne inne niż 

Gmina Miasta Tarnowa. 

Na tej podstawie co miesiąc do niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywana jest 

dotacja. Raz w roku dokonywane jest rozliczenie wykorzystania przekazanej dotacji, a także 

przeprowadzane są kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.  

Zobligowano organy prowadzące niepubliczne jednostki systemu oświaty do przedkładania 

wraz z comiesięczną informacją o liczbie uczniów – danych umożliwiających identyfikację 

każdego ucznia objętego dotacją, wskazano prawa kontrolującego do dokonywania odpisów  

z udostępnionej dokumentacji, a także kserokopii i fotografii oraz uzupełniono załącznik Nr 4 

do uchwały (roczne rozliczenie dotacji) o kolumnę zawierającą „szczegółowy opis wydatku na 

podstawie dokumentu źródłowego”. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prowadzenia Zespołu Szkół 

Plastycznych w Tarnowie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Podjęta uchwała miała charakter intencyjny, pozwalający na podjęcie działań zmierzających do 

przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie przy ul. Westwalewicza 6, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, Ministerstwu Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Przekazanie szkoły nastąpiło w drodze i na zasadach określonych 

w porozumieniu zawartym między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą 

Miasta Tarnowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/268/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. zmieniająca uchwałę ustalającą wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa 

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę, jak również maksymalną 

wysokość opłaty za wyżywienie dziecka oraz wysokość opłaty za wydłużony pobyt dziecka  

w żłobku, o której mowa w art.12 ust. 3 ustawy, ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Ze względu na znaczny wzrost kosztów utrzymania żłobków funkcjonujących na terenie miasta 

Tarnowa powyższe opłaty zostały podniesione. Zaproponowane zmiany przyniosły z tego 

tytułu wzrost dochodów Gminy Miasta Tarnowa co w części zrekompensuje wydatki 

tarnowskiego samorządu na prowadzenie 6 żłobków.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/269/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości w Tarnowie 

Placowi położonemu w Tarnowie, na działce nr 167/5 w obrębie 0250, zlokalizowanemu  

u zbiegu ulic Krakowskiej i Tadeusza Kościuszki, nadano nazwę Skwer płk. Jerzego 

Pertkiewicza. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737846,uchwala-nr-xxv2662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737846,uchwala-nr-xxv2662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737846,uchwala-nr-xxv2662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737846,uchwala-nr-xxv2662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737846,uchwala-nr-xxv2662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737850,uchwala-nr-xxv2672020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737850,uchwala-nr-xxv2672020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737850,uchwala-nr-xxv2672020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737854,uchwala-nr-xxv2682020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-ustalaja.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737854,uchwala-nr-xxv2682020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-ustalaja.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737854,uchwala-nr-xxv2682020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-ustalaja.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737855,uchwala-nr-xxv2692020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy-nier.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737855,uchwala-nr-xxv2692020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy-nier.html
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Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania skweru tablicą z jego nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/270/2020 RADY MIEJSKIE W TARNOWIE z dnia 28 lutego  

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie „Kamienia upamiętniającego wizytę 

apostolską Świętego Jana Pawła II po Ziemi Tarnowskiej” 

Wnioskodawca – Parafia pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, wystąpiła  

z wnioskiem o wyrażenie zgody na posadowienie „Kamienia upamiętniającego wizytę 

apostolską Świętego Jana Pawła II po Ziemi Tarnowskiej” na części działki usytuowanej przy 

ul. Traugutta w bezpośrednim sąsiedztwie Areny Jaskółka Tarnów, będącej własnością Gminy 

Miasta Tarnowa. 

Kamień z tablicą na której jest napis o treści: „Z tego miejsca 9 czerwca 1987 roku Święty Jan 

Paweł II rozpoczął wizytę apostolską w Tarnowie. W roku 100. rocznicy urodzin Karola 

Wojtyły. Mieszkańcy Mościc. Tarnów – Mościce 2020 r.” został posadowiony.  

Koszty jego posadowienia zostały sfinansowane ze środków Parafii pw. Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach oraz ze środków budżetu Gminy Miasta 

Tarnowa na rok 2020 będących w dyspozycji Rady Osiedla nr 8 Mościce. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/271/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie na lata 2020-2022 powołała Konwent Odznaki Honorowej Gminy 

Miasta Tarnowa jako organ opiniodawczy Prezydenta Miasta Tarnowa do opiniowania 

wniosków o nadanie lub pozbawienie Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa w składzie: 

1) Pani Barbara Prymakowska, 

2) Pani Bogusława Romaniewska, 

3) Pan Antoni Sydor, 

4) Pan Mieczysław Sobol, 

5) Pan Roman Starzec. 

W 2020 r. Konwent Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa nie obradował. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXV/272/2020 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 28 lutego  

2020 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Samorządy dla Żużla” 

W dniu 5 marca 2020 r. we Wrocławiu miało dojść do zebrania założycielskiego 

stowarzyszenia pod nazwą „Samorządy dla Żużla”. W tym zakresie Prezydent Miasta Tarnowa 

udzielił pełnomocnictwa Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Zastępcy Prezydenta Miasta 

Tarnowa, do reprezentowania Gminy Miasta Tarnowa w sprawach dotyczących założenia  

i przystąpienia przez Gminę Miasta Tarnowa do Stowarzyszenia „Samorządy dla Żużla”,  

w tym do składania oświadczeń woli z tym związanych oraz do głosowania na Zebraniu 

Założycielskim tego Stowarzyszenia we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tarnowa był obecny w dniu 5 marca 2020 r. we Wrocławiu  

w miejscu gdzie odbyć się miało zebranie założycielskie, lecz do zebrania nie doszło z powodu 

wybuchu epidemii. Przedstawiciele większości samorządów, które deklarowały chęć 

przystąpienia do stowarzyszenia, nie dotarli na zebranie ze względu na w/w okoliczność. 

Sprawa pozostaje w dalszym ciągu nie uregulowana z powodu panującej epidemii.  

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737858,uchwala-nr-xxv2702020-rady-miejskie-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737858,uchwala-nr-xxv2702020-rady-miejskie-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737858,uchwala-nr-xxv2702020-rady-miejskie-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737862,uchwala-nr-xxv2712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-powolania-konwentu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737862,uchwala-nr-xxv2712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-powolania-konwentu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737867,uchwala-nr-xxv2722020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-przystapienia-do-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737867,uchwala-nr-xxv2722020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-przystapienia-do-s.html


24 

 

UCHWAŁA NR XXV/273/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie wprowadziła do uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa, zapis poszerzający katalog 

wymogów formalnych tych projektów o uniwersalne projektowanie. Ponadto wskazano jako 

opiniującą projekty budżetu obywatelskiego Komisję Strategii Rozwoju Miasta Rady Miejskiej  

w Tarnowie (dotychczas opiniująca ww. projekty Komisja Rozwoju Miasta i Spraw 

Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie zakończyła działalność z dniem 31 grudnia 2019 r.). 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXV/274/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 lutego 

2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji „w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego” 

Petycja „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego” poprzez 

„utworzenie w każdej Gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz 

z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem «bezpłatny»” 

wpłynęła do Urzędu Miasta Tarnowa 6 grudnia 2019 r. W punkcie 2 petycji Wnosząca zwróciła 

się o poparcie w formie uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie postulatu skierowanego do 

Konferencji Episkopatu Polski w przedmiocie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa 

na Króla Polski. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie zapoznała się 

z treścią petycji oraz przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, zakończone przedłożeniem 

projektu uchwały. Rada Miejska w Tarnowie podzieliła stanowisko Komisji, odmawiając 

uwzględnienia petycji w zakresie punktu 1, natomiast w zakresie punktu 2 postanowiła  

o przekazaniu petycji do Konferencji Episkopatu Polski, o czym została powiadomiona 

Wnosząca. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXVI/275/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa 

na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, wskaźniki zadłużenia, informacje 

uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Integracja Transportu Publicznego w Tarnowie, 

2) Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – Remont  

pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie, 

3) Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXVI/276/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 marca 

2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmienione zostało zarządzenie w sprawie informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Tarnowa ujętych w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu 

finansowego Urzędu Miasta Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737868,uchwala-nr-xxv2732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737868,uchwala-nr-xxv2732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737868,uchwala-nr-xxv2732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737870,uchwala-nr-xxv2742020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petyc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737870,uchwala-nr-xxv2742020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petyc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1737870,uchwala-nr-xxv2742020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-lutego-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petyc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745689,uchwala-nr-xxvi2752020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745689,uchwala-nr-xxvi2752020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745689,uchwala-nr-xxvi2752020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745696,uchwala-nr-xxvi2762020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745696,uchwala-nr-xxvi2762020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
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Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA Nr XXVI/277/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 marca 

2020 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Tarnowie do składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa VII kadencji 

W związku z upływem w dniu 29 marca 2020 r. VI kadencji Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla miasta Tarnowa, do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 

Tarnowa VII kadencji delegowano radnych Rady Miejskiej w Tarnowie, w osobach: 

1) Pan Sebastian Stepek, 

2) Pan Józef Gancarz. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/278/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 marca 

2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2020 roku 

Gmina Miasta Tarnowa przyjęła program zawierający ogólne wytyczne zapewnienia opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami, a także zapobiegania bezdomności 

zwierząt, określając zadania, ze wskazaniem odpowiedzialnych za ich wykonanie jednostek 

oraz wysokość środków jakie przeznaczyła na ich sfinansowanie. W 2020 r. prowadzono Azyl 

dla psów i kotów. Podjęto interwencje dotyczące bezdomnych, zagubionych lub rannych psów 

i kotów. Dokonywano sterylizacji, kastracji oraz leczono wolno żyjące koty (wysterylizowano  

i wykastrowano 224 koty), a także zakupiono 666,66 kg karmy, którą rozdano wolontariuszom 

dokarmiającym wolno żyjące koty w okresie jesienno – zimowym. W Azylu przebywało 

średnio ok. 60 psów oraz ok. 40 kotów z terenu miasta Tarnowa.  

Wykonano ponadto plakaty i ulotki związane z ochroną i zapobieganiem bezdomności 

zwierząt. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/279/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 marca 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Gminy 

Miasta Tarnowa i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej 

Termin wyborów do rad osiedli wyznaczony został uchwałą Nr XXIII/254/2020 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli 

Gminy Miasta Tarnowa i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej. Minister Zdrowia 

rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan 

zagrożenia epidemicznego, w związku z czym termin wyborów do rad osiedli Gminy Miasta 

Tarnowa przesunięto na 28 czerwca 2020 r. Zmianie uległ również kalendarz wyborczy – 

przesunięto terminy czynności, które następowały po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 

kandydatów na członków rad osiedli (termin tej czynności upłynął 9 marca 2020 r.).  

Uchwała została zrealizowana.  
 

UCHWAŁA Nr XXVI/280/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 marca 

2020 r. w sprawie przedłużenia czasu trwania członkostwa w radach osiedli Gminy Miasta 

Tarnowa w kadencji 2016 -2020 

Przedłużenie czasu trwania członkostwa w radach osiedli Gminy Miasta Tarnowa w kadencji 

2016-2020 było konsekwencją przesunięcia terminu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli 

na 28 czerwca 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745701,uchwala-nr-xxvi2772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-delegowania-dwoch-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745701,uchwala-nr-xxvi2772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-delegowania-dwoch-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745701,uchwala-nr-xxvi2772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-delegowania-dwoch-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745703,uchwala-nr-xxvi2782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-programu-opieki-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745703,uchwala-nr-xxvi2782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-programu-opieki-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745703,uchwala-nr-xxvi2782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-programu-opieki-na.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745706,uchwala-nr-xxvi2792020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745706,uchwala-nr-xxvi2792020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745706,uchwala-nr-xxvi2792020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745712,uchwala-nr-xxvi2802020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-przedluzenia-czasu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745712,uchwala-nr-xxvi2802020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-przedluzenia-czasu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745712,uchwala-nr-xxvi2802020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-przedluzenia-czasu.html
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UCHWAŁA Nr XXVI/281/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 marca 

2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie ustaliła górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny na kwotę brutto 600 zł za 1 m³ oraz, jeżeli odpady komunalne 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny na kwotę brutto 1200 zł za 1 m³. 

Ponadto ustalono górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych na kwotę brutto 70 zł za 1 m³. 

Uchwała została zastąpiona uchwałą NR XXVII/282/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 

16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie Tarnowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/282/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 16 kwietnia 

2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie ustaliła górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny na kwotę brutto 369 zł za 1 m³ oraz jeżeli odpady komunalne 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny na kwotę brutto 738 zł za 1 m³. 

Przyjęta w niniejszej uchwale stawka uwzględnia wzrost cen zagospodarowania odpadów 

komunalnych, których tendencja wzrostowa utrzymuje się na rynku od 2016 roku. 

Ponadto ustalono górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych na kwotę brutto 70 zł za 1 m³. 

W związku z odstąpieniem przez Gminę Miasta Tarnowa od odbierania odpadów komunalnych  

z terenu nieruchomości niezamieszkałych, od dnia 1 kwietnia 2020 r. właściciele tych 

nieruchomości zobowiązani byli zlecić we własnym zakresie usługi odbioru odpadów 

komunalnych wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Z uwagi na liczne interpelacje 

przedsiębiorców, którzy otrzymywali oferty w tym zakresie znacząco przekraczające stawki 

jakie do tej pory płacili oraz poziom obowiązujący w innych gminach, mając na względzie 

rozwój przedsiębiorczości w Tarnowie, koniecznym było podjęcie niniejszej uchwały  

i obniżenie górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych w stosunku do określonych  

w uchwale z dnia 19 marca 2020 r. (600 zł za 1 m³ w przypadku selektywnej zbiórki odpadów 

i 1200 zł za 1 m³ w przypadku niesegregowania odpadów). 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/283/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta 

Tarnowa za 2019 rok” 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do 

sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społeczno - demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, 

kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej 

- bez względu na podmiot je finansujący i realizujący - oraz informację o osobach i rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej i rodzajach ich problemów. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745715,uchwala-nr-xxvi2812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-gornych-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745715,uchwala-nr-xxvi2812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-gornych-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745715,uchwala-nr-xxvi2812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-gornych-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1745715,uchwala-nr-xxvi2812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-gornych-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1752577,uchwala-nr-xxvii2822020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-kwietnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-gorn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1752577,uchwala-nr-xxvii2822020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-kwietnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-gorn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1752577,uchwala-nr-xxvii2822020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-kwietnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-gorn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1752577,uchwala-nr-xxvii2822020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-16-kwietnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-gorn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755813,uchwala-nr-xxviii2832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-oceny-zasobow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755813,uchwala-nr-xxviii2832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-oceny-zasobow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755813,uchwala-nr-xxviii2832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-oceny-zasobow.html
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Opracowana Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Tarnowa za 2019 r. 

przedstawia Miasto Tarnów pod kątem szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, 

zawiera obraz sytuacji społeczno - demograficznej, diagnozuje podstawowe problemy, z jakimi 

borykali się mieszkańcy, a także prezentuje system pomocowy, jaki funkcjonował w Tarnowie. 

Obrazuje również rozwój instytucjonalnych form wsparcia oraz prezentuje projekty 

realizowane przy udziale środków zewnętrznych, dzięki którym możliwe było zapewnienie 

coraz bogatszej oferty pomocowej, która przyczyniała się do wzrostu jakości życia 

mieszkańców i ich aktywizacji.  

Gmina Miasta Tarnowa prowadziła w 2019 r. bardzo aktywną politykę społeczną w związku  

z realizacją polityki prorodzinnej państwa, jak również podejmowaniem inicjatyw 

adekwatnych do potrzeb środowiska lokalnego, np. pomoc osobom niesamodzielnym. 

Samorząd aktywnie uczestniczył w działaniach projektowych finansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, realizował wiele tych działań  

w partnerstwie lub we współpracy z jednostkami działającymi w sektorze samorządowym, jak 

i z organizacjami pozarządowymi. Niniejsza współpraca przyczyniła się do znacznego rozwoju 

systemu wsparcia, zarówno w skali lokalnej, np. prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów 

Aktywności Senioralnej, jak i regionalnej, np. Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów 

Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań. 

Zaplanowane w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej kierunki działań poddano szczegółowej 

analizie i stanowi ona obraz stopnia ich realizacji. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/284/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Dokonano podziału środków PFRON w kwocie 4.643.217,00 zł przyznanych Gminie Miasta 

Tarnowa przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 r. według 

obowiązującego algorytmu, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

W ramach rehabilitacji zawodowej środki Funduszu w wysokości 160.000,00 zł przeznaczone 

zostały na: 

1) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26e w/w 

ustawy – 40.000,00 zł, 

2) zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26 

w/w ustawy – 40.000,00 zł, 

3) podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej – 80.000,00 zł. 

W ramach rehabilitacji społecznej środki w wysokości 4.483.217,00 zł przeznaczone zostały 

na dofinansowanie: 

1) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 2.664.480,00 zł, 

2) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

– 300.000,00 zł, 

3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym – 1.276.821,00 zł, 

4) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 41.916,00 zł, 

5) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 200.000,00 zł. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755814,uchwala-nr-xxviii2842020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-za.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755814,uchwala-nr-xxviii2842020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-za.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755814,uchwala-nr-xxviii2842020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-za.html
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W wyniku prowadzonych w ciągu roku analiz dotyczących aktualnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych trzykrotnie została podjęta inicjatywa przesunięcia środków PFRON 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Działanie to umożliwiło racjonalne wydatkowanie 

środków finansowych i przyczyniło się do wykorzystania przyznanych środków PFRON na 

poziomie 95,96%. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/285/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

Powyższa uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia stosownej procedury, która 

zakończyła się uchwałą Nr XXXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane. W jej wyniku przesunięto termin dostosowania tablic i urządzeń reklamowych do 

wymogów tzw. uchwały reklamowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/286/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych 

grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

49 podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 zostało zwolnionych z podatku od nieruchomości. Łączna kwota 

zwolnień wyniosła 495.821,00 zł.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXVIII/287/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Dąbrowskim 

Porozumienie zostało zawarte 19 czerwca 2020 r. i dotyczyło diagnozowania i wydawania 

orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie do 7 dzieci niewidomych  

i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Powiat przeznaczył na ten cel łączną kwotę 

do 4.074,00 zł. W roku 2020 Poradnia zdiagnozowała czworo dzieci. Koszty dokonanych 

czynności wyniosły 2.328 zł. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości  

1.746,00 zł została zwrócona na konto Starostwa Powiatowego Dąbrowa Tarnowska. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta 

Tarnowa i podległego mu Prezesa Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie 

Skarżący zarzucili Prezydentowi Miasta Tarnowa oraz podległemu mu Prezesowi Miejskiego 

Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie „wyłudzenie kwoty 1.980,20 zł za nie pobraną wodę 

w niezamieszkałym lokalu bez licznika pomiaru wody”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Tarnowie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i po analizie 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755816,uchwala-nr-xxviii2852020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755816,uchwala-nr-xxviii2852020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755816,uchwala-nr-xxviii2852020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755816,uchwala-nr-xxviii2852020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755816,uchwala-nr-xxviii2852020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755821,uchwala-nr-xxviii2862020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-zwolnien-od-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755821,uchwala-nr-xxviii2862020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-zwolnien-od-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755821,uchwala-nr-xxviii2862020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-zwolnien-od-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755821,uchwala-nr-xxviii2862020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-zwolnien-od-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755821,uchwala-nr-xxviii2862020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-zwolnien-od-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755823,uchwala-nr-xxviii2872020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755823,uchwala-nr-xxviii2872020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755823,uchwala-nr-xxviii2872020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755824,uchwala-nr-xxviii2882020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755824,uchwala-nr-xxviii2882020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755824,uchwala-nr-xxviii2882020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-.html
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dokumentacji przedłożyła projekt uchwały, rekomendując Radzie Miejskiej uznanie skargi za 

bezzasadną. Rada Miejska w Tarnowie podzieliła stanowisko Komisji. Skarżący zostali 

zawiadomieni o sposobie rozpatrzenia skargi, jak również pouczeni o treści art. 239 kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXVIII/289/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie 

Rondu położonemu w Tarnowie, zlokalizowanemu u zbiegu ulic Klikowskiej, Elektrycznej  

i Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego nadano nazwę „Rondo Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego”. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ronda tablicą z jego nazwą. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXVIII/290/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie 

Rondu położonemu w Tarnowie, zlokalizowanemu u zbiegu ulic Elektrycznej i Alei Piaskowej 

nadano nazwę „Rondo Premiera Tadeusza Mazowieckiego”. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ronda tablicą z jego nazwą. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/291/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie 

Rondu położonemu w Tarnowie, na części działki nr 80/3 w obrębie 0047 oraz części działki 

nr 100 w obrębie 0048, zlokalizowanemu u zbiegu ulic Jana Pawła II i drogi stanowiącej dojazd 

do autostrady A4 nadano nazwę „Rondo Jana Głuszaka Dagaramy”. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania ronda tablicą z jego nazwą. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXVIII/292/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości w Tarnowie 

Nieruchomości stanowiącej część pasa drogowego drogi powiatowej o numerze 1356K, 

położonej w Tarnowie przy ulicy Narutowicza, na wschód od Potoku Wątok i przylegającej do 

Starego Cmentarza, składającej się z działek nr 1/4 i 1/6 w obrębie 0253, stanowiących 

własność Gminy Miasta Tarnowa nadano nazwę „Skwer Antoniego Sypka”. 

Treść uchwały wraz z załącznikiem graficznym przekazano służbom ratowniczym  

i porządkowym, instytucjom użyteczności publicznej oraz Zarządowi Dróg i Komunikacji  

w Tarnowie, celem oznakowania skweru tablicą z jego nazwą. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXIX/293/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 7 maja  

2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755827,uchwala-nr-xxviii2892020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755827,uchwala-nr-xxviii2892020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755828,uchwala-nr-xxviii2902020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755828,uchwala-nr-xxviii2902020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755829,uchwala-nr-xxviii2912020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755829,uchwala-nr-xxviii2912020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755830,uchwala-nr-xxviii2922020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1755830,uchwala-nr-xxviii2922020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-23-kwietnia-2020-r-w-sprawie-nadania-nazwy.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1760163,uchwala-nr-xxix2932020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-maja-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1760163,uchwala-nr-xxix2932020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-maja-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-.html
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Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXIX/294/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 7 maja  

2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich 

zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość zaciągnięcia długoterminowych 

kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego 

deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej. 

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r. przewidziano możliwość 

zaciągnięcia długoterminowych kredytów. Gmina Miasta Tarnowa zmieniła źródło 

finansowania powyższych zobowiązań i w części dokonała emisji obligacji na warunkach 

określonych w w/w uchwale. 

Miasto dokonało wyboru emitenta. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXX/295/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 maja  

2020 r. w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego 

Rada Miejska w Tarnowie na sesji uroczystej podjęła uchwałę upamiętniającą 30. rocznicę 

odrodzenia samorządu terytorialnego. Przygotowano plenerową wystawę obrazującą zmiany, 

jakie w tym czasie zachodziły w Tarnowie. Wystawa eksponowana na Placu Sobieskiego 

składała się z 20 plansz, na których zamieszczono kilkadziesiąt fotografii autorstwa Pawła 

Topolskiego, obrazujących różne miejsca Tarnowa w początkach lat 90. ubiegłego wieku, gdy 

startowały odnowione samorządy i współczesne zdjęcia tych miejsc. Drugi wariant tej wystawy 

eksponowany był w gablotach wiat przystankowych na terenie całego miasta oraz w 

okolicznościowym numerze TARNÓW.PL. Ponadto opracowano i wykonano na miejskiej 

stronie internetowej www.tarnow.pl specjalną zakładkę poświęconą historii lokalnego 

samorządu, w której zaprezentowane zostały dokonania samorządu w poszczególnych 

kadencjach. Każda z siedmiu kadencji, oprócz materiału historycznego, zawierała wykazy 

członków zarządu miasta, prezydium oraz członków Rady Miejskiej oraz galerie zdjęć. 

W dniu 20 lutego 2020 r. Prezydent Miasta Tarnowa wystąpił do Wojewody Małopolskiego  

z prośbą o zaopiniowanie wniosków o nadanie Medali Złotych za Długoletnią Służbę 

przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla 10 pracowników Urzędu 

Miasta Tarnowa oraz Złotego Krzyża Zasługi dla Pana Mieczysława Bienia. Wszystkie 

odznaczenia zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Uchwała zostala zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXX/296/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 maja  

2020 r. w sprawie desygnowania osób do składu Komisji do spraw stypendiów 

artystycznych w roku 2020 

Do składu Komisji do spraw stypendiów artystycznych w roku 2020 Rada Miejska w Tarnowie 

desygnowała następujące osoby: 

1) P. Agnieszkę Danielewicz,  

2) P. Kingę Klepacką,  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1760176,uchwala-nr-xxix2942020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-maja-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji-kom.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1760176,uchwala-nr-xxix2942020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-maja-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji-kom.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1760176,uchwala-nr-xxix2942020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-7-maja-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji-kom.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773797,uchwala-nr-xxx2952020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-upamietnienia-30-roc.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773797,uchwala-nr-xxx2952020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-upamietnienia-30-roc.html
http://www.tarnow.pl/
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773798,uchwala-nr-xxx2962020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-desygnowania-osob-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773798,uchwala-nr-xxx2962020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-desygnowania-osob-do.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773798,uchwala-nr-xxx2962020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-desygnowania-osob-do.html
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3) P. Annę Krakowską,  

4) P. Marka Ciesielczyka. 

Prezydent Miasta Tarnowa zarządzeniem Nr 245/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie 

desygnowania osób do składu Komisji do spraw stypendiów artystycznych w roku 2020 oraz 

określenia trybu jej pracy desygnował do tej Komisji:  

1) P. Agnieszką Kawę, 

2) P. Krystynę Latałę,  

3) P. Bartłomieja Bałuta,  

4) P. Marcina Sobczyka. 

Komisja odbyła posiedzenie 26 czerwca 2020 r., na którym zarekomendowała Prezydentowi 

Miasta Tarnowa 12 osób spełniających warunki do przyznania stypendiów artystycznych  

w 2020 roku. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXX/297/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 maja  

2020 r. w sprawie przyznania nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury 

W 2020 roku przyznane zostały Nagrody:  

1) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  

2) za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury,  

3) Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”,  

4) Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub 

upowszechniania kultury, 

5) Nagroda „Nadzieja Roku”. 

Kapituła Nagród w składzie :  

1) P. Jakub Kwaśny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, 

2) P. Rafał Balawejder - członek Rady Kultury, 

3) P. Adam Bartosz - członek Rady Kultury, 

4) P. Tomasz Kapturkiewicz - członek Rady Kultury, 

5) P. Agnieszka Kawa - członek Rady Kultury, 

6) P. Krystyna Latała - członek Rady Kultury, 

7) P. Ewa Łączyńska-Widz - członek Rady Kultury, 

8) P. Dorota Omylska-Bielat - członek Rady Kultury, 

9) P. Marcin Sobczyk – członek Rady Kultury, 

10) P. Ewa Stańczyk - członek Rady Kultury, 

11)  P. Andrzej Szpunar - członek Rady Kultury, 

na posiedzeniu w dniu 12 maja 2020 r. rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski oraz zaproponowała 

kandydatów do poszczególnych kategorii Nagród: 

1) do Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – P. Annę Śliwińską, 

2) do Nagrody Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury –  

P. Halinę Bartnik, 

3) do Nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa” – Galerię HORTAR, 

4) do Nagrody Honorowej – ks. Tadeusza Bukowskiego, 

5) do Nagrody „Nadzieja Roku” – Fundację IMPULS ROZWOJU. 

Laureatów Nagród Miasta Tarnowa poinformowano o przyznanych wyróżnieniach. 

Nagrody zostały wręczone laureatom w dniu 3 lipca 2020 r. w Amfiteatrze Letnim, podczas 

Gali wręczenia Nagród Miasta Tarnowa. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773800,uchwala-nr-xxx2972020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773800,uchwala-nr-xxx2972020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773800,uchwala-nr-xxx2972020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-przyznania-nagrod-mi.html


32 

 

UCHWAŁA NR XXX/298/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 maja  

2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Tarnowie w rejonie ulicy Komunalnej - "Krzyż Wschód III" 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie 

w rejonie ulicy Komunalnej - "Krzyż Wschód III". 

Uchwalenie planu zakończyło procedurę planistyczną rozpoczętą uchwałą Nr XI/97/2019 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXX/299/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 maja  

2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany nazwy fragmentu ulicy 

Okrężnej w Tarnowie 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie zapoznała się z petycją oraz 

wcześniej składanymi przez Wnoszących pismami dotyczącymi nadania nazwy ulicy Okrajki 

wskazanemu fragmentowi ul. Okrężnej, zlokalizowanemu na działce 133/3, obręb 221 

w Tarnowie oraz dokumentacją doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych 

Rady Miejskiej w Tarnowie, która zajmowała się tą sprawą od marca 2016 r. 

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i analizy stanu prawnego i faktycznego, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wyraziła swoje stanowisko w formie projektu uchwały, 

w którym rekomendowała Radzie Miejskiej odmowę uwzględnienia petycji. Rada Miejska 

w Tarnowie podzieliła opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podejmując stosowną 

uchwałę. Wnoszący zostali poinformowani o sposobie rozpatrzenia petycji. 

Uchwała została zrealizowana. 

  

UCHWAŁA NR XXX/300/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 maja  

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miasta Tarnowa w celu 

niekomercyjnym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Tarnowie poprzez 

umieszczenie na oznace rozpoznawczej munduru polowego i munduru wyjściowego 

Herb został umieszczony na oznace munduru polowego i munduru wyjściowego.  

Uchwała została zrealizowana. 

  

UCHWAŁA NR XXX/301/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 maja  

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Gminy 

Miasta Tarnowa i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej 

Od 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii. 

Termin wyborów do rad osiedli wyznaczony został na 29 marca 2020 r., a następnie przesunięty 

na 28 czerwca 2020 r. Ponieważ stan epidemii nie został odwołany, a dodatkowo istniało 

prawdopodobieństwo zarządzenia przez Marszałka Sejmu wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na 28 czerwca 2020 r., zaszła konieczność dokonania kolejnego 

przesunięcia terminu wyborów do rad osiedli (oraz niektórych czynności zgodnie 

z kalendarzem wyborczym), który ustalono na 27 września 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana.  
 

UCHWAŁA NR XXX/302/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 maja  

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia czasu trwania członkostwa w radach 

osiedli Gminy Miasta Tarnowa w kadencji 2016 - 2020 

Przedłużenie czasu trwania członkostwa w radach osiedli Gminy Miasta Tarnowa w kadencji 

2016-2020 było konsekwencją przesunięcia terminu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli 

na 27 września 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana.  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773803,uchwala-nr-xxx2982020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-miejscowego-planu-za.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773803,uchwala-nr-xxx2982020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-miejscowego-planu-za.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773803,uchwala-nr-xxx2982020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-miejscowego-planu-za.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773804,uchwala-nr-xxx2992020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773804,uchwala-nr-xxx2992020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773804,uchwala-nr-xxx2992020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773806,uchwala-nr-xxx3002020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773806,uchwala-nr-xxx3002020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773806,uchwala-nr-xxx3002020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773806,uchwala-nr-xxx3002020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773808,uchwala-nr-xxx3012020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773808,uchwala-nr-xxx3012020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773808,uchwala-nr-xxx3012020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773810,uchwala-nr-xxx3022020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773810,uchwala-nr-xxx3022020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1773810,uchwala-nr-xxx3022020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-maja-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-.html
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UCHWAŁA NR XXXI/303/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 4 czerwca 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, wskaźniki zadłużenia, informacje 

uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15, 

2) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXI/304/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 4 czerwca 

2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXII/305/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 4 czerwca 

2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz 33. rocznicy 

wizyty papieskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie w 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II oraz 33. rocznicę 

wizyty papieskiej oddała hołd Papieżowi Polakowi oraz cześć Jego pamięci. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 4 czerwca 

2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rada Miejska w Tarnowie ustaliła m.in. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 22,00 zł miesięcznie od osoby oraz stawkę opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 84,00 zł 

miesięcznie od osoby. Ustalono również stawki opłat za pojemniki odbierane z niezamieszkałej 

części nieruchomości. Ponadto, przyjęto częściowe zwolnione właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w części równej 1,50 zł 

miesięcznie na osobę zamieszkującą nieruchomość. Podtrzymano zwolnienie w wysokości ½ 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadaczy Karty Dużej Rodziny.  

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.: 

1) kwota pozyskana z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła: 

12.092.729,13 zł, 

2) wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyniosła: 570.145,50 zł (w tym: KDR=529 505,00 zł; 

kompostownik=40 640,50 zł). 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776330,uchwala-nr-xxxi3032020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776330,uchwala-nr-xxxi3032020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776330,uchwala-nr-xxxi3032020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spraw.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776344,uchwala-nr-xxxi3042020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776344,uchwala-nr-xxxi3042020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzeto.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776352,uchwala-nr-xxxii3052020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-upamietnienia-10.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776352,uchwala-nr-xxxii3052020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-upamietnienia-10.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776352,uchwala-nr-xxxii3052020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-upamietnienia-10.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776357,uchwala-nr-xxxiii3062020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776357,uchwala-nr-xxxiii3062020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776357,uchwala-nr-xxxiii3062020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-u.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776357,uchwala-nr-xxxiii3062020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-u.html
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Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 

zamieszkałych podniesiono o 4 zł miesięcznie od osoby w stosunku do wcześniej 

obowiązującej (18 zł). 

Przyjęcie uchwały spowodowało zwiększenie wpływów do budżetu Gminy Miasta Tarnowa  

w 2020 roku o ok. 2,1 mln zł, lecz kwota ta nie zniwelowała w pełni niedoboru środków 

koniecznych do sfinansowania gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie. 

Uchwała obowiązuje w zakresie stawek opłat naliczanych od pojemników tj. ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości, na których w części nie zamieszkują mieszkańcy. 

Zmiany w prawie dokonane w 2019 r. spowodowały konieczność znacznego obniżenia stawek 

opłaty naliczanej od pojemników oraz zmniejszenie wpływów do budżetu w tym zakresie. 

Kwota wpływów do budżetu z tego tytułu, wynikająca z deklaracji na II półrocze 2020 r. 

wynosiła: 156 898,34 zł. 

Akt został zmieniany uchwałą Nr XXXIX/356/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia  

29 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za 

pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/307/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 4 czerwca 

2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Rada Miejska w Tarnowie określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, co było konsekwencją 

podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek za pojemniki i zwolnień  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzn. dostosowanie wzoru do 

wprowadzonych zmian.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/308/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody, rozchody, spłata długu  

w 2020 r., wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 

budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do 1+931,73,  

2) Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa. 

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: Budowa drogi wzdłuż budynku przy  

ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów 

w Tarnowie. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/309/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776364,uchwala-nr-xxxiii3072020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-wzoru-deklaracj.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776364,uchwala-nr-xxxiii3072020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-wzoru-deklaracj.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1776364,uchwala-nr-xxxiii3072020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-4-czerwca-2020-r-w-sprawie-wzoru-deklaracj.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787393,uchwala-nr-xxxiv3082020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787393,uchwala-nr-xxxiv3082020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787393,uchwala-nr-xxxiv3082020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787399,uchwala-nr-xxxiv3092020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787399,uchwala-nr-xxxiv3092020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budze.html
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dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/310/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie zatwierdziła regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia  

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

wszedł w życie w dniu 21 lipca 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/311/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego na 

cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na terenie 

miasta Tarnowa 

Obniżono stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na terenie miasta Tarnowa oraz za 1m2 pasa 

drogowego zajętego przez rzut poziomy ogródka letniego. Regulacją objęto stawki cenowe 

zajęcia pasa związane z prowadzeniem robót oraz późniejszym umieszczeniem urządzeń  

w pasie drogowym dotyczącym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 

prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci ogródka letniego. Nowe stawki przyjęte 

zostały i stosowane są od dnia wejścia w życie w/w uchwały w decyzjach administracyjnych 

wydawanych przez Zarząd Dróg i Komunikacji w przedmiotowych sprawach. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/312/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie średnich cen jednostek paliw w Gminie Miasta Tarnowa dla zwrotu 

kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców 

Na mocy art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Gmina Miasta 

Tarnowa jest zobligowana do określenia na każdy rok szkolny średniej ceny jednostki paliwa 

w mieście. Stawka ta jest wykorzystywana do obliczania kosztów jednorazowego przewozu 

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół oraz zwrotu rodzicom tych kosztów przez 

Gminę Miasta Tarnowa. 

Określone w uchwale średnie ceny paliw zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych ze 

stacji paliw zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Tarnowa.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/313/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020 – 2023 

W związku z upływem poprzedniej kadencji Tarnowskiej Rady Seniorów została powołana 

Rada na kolejną kadencję na lata 2020-2023, w skład której zostało wybranych: ośmiu 

przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów, trzy osoby wskazane przez Radę 

Miejską w Tarnowie oraz dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Tarnowa.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787401,uchwala-nr-xxxiv3102020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-regulaminu-dost.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787401,uchwala-nr-xxxiv3102020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-regulaminu-dost.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787401,uchwala-nr-xxxiv3102020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-regulaminu-dost.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787401,uchwala-nr-xxxiv3102020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-regulaminu-dost.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787402,uchwala-nr-xxxiv3112020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787402,uchwala-nr-xxxiv3112020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787402,uchwala-nr-xxxiv3112020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787402,uchwala-nr-xxxiv3112020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787403,uchwala-nr-xxxiv3122020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-srednich-cen-je.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787403,uchwala-nr-xxxiv3122020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-srednich-cen-je.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787403,uchwala-nr-xxxiv3122020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-srednich-cen-je.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787404,uchwala-nr-xxxiv3132020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-powolania-tarno.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787404,uchwala-nr-xxxiv3132020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-powolania-tarno.html
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UCHWAŁA NR XXXIV/314/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do 

Sądu Okręgowego w Tarnowie w wyborach uzupełniających na kadencję obejmującą lata 

2020 – 2023 

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie pismem z dnia 9 marca 2020 r., zwrócił się  

o przeprowadzenie naboru uzupełniającego sześciu ławników do orzekania w Sądzie 

Okręgowym w Tarnowie na kadencję w latach 2020 – 2023. W wyniku formalnej weryfikacji 

zgłoszeń złożonych do Urzędu Miasta Tarnowa przez kandydatów na ławników, dwa 

zgłoszenia nie spełniały wymogów formalnych dlatego też Rada Miejska w Tarnowie 

postanowiła o pozostawieniu bez dalszego biegu zgłoszeń tych kandydatów.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXIV/315/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej „Cudu 

nad Wisłą” 

Rada Miejska w Tarnowie w 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej – „Cudu nad 

Wisłą” oddała hołd bohaterom walczącym w wojnie obronnej, wspominając wybitnych 

dowódców: gen. Tadeusza Rozwadowskiego, gen. Józefa Hallera, gen. Władysława 

Sikorskiego, gen. Edwarda Śmigłego-Rydza, którzy 15 sierpnia 1920 r. pod wodzą marszałka 

Józefa Piłsudskiego odnieśli historyczne zwycięstwo nad oddziałami Armii Czerwonej. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXIV/316/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Targowisk Miejskich w Tarnowie  

w kwestii nałożenia opłaty dodatkowej za parkowanie 

Skarżąca zarzuciła Targowiskom Miejskim w Tarnowie nieuzasadnione nałożenie opłaty 

dodatkowej za „parkowanie na Placu Kościuszki z głęboko niepełnosprawnym, niezdolnym do 

samodzielnej egzystencji 90-letnim ojcem w dniu 27 września 2019 r. Podniosła, że przy 

załatwianiu sprawy w Targowiskach Miejskich spotkała się z „brakiem kompetencji  

i bezwzględną, cyniczną postawą, niegodną urzędnika”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Tarnowie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w toku którego 

ustalono, iż nałożenie opłaty dodatkowej było uzasadnione, ponieważ do darmowego postoju 

na stanowiskach postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych upoważnia karta 

osoby niepełnosprawnej, natomiast z pozostałych ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego 

parkowania osoby niepełnosprawne mogą korzystać nieodpłatnie po wniesieniu zryczałtowanej 

opłaty w postaci abonamentu typu „I”. Dyrektor Targowisk Miejskich w Tarnowie został 

zobowiązany do zwrócenia uwagi pracownikom, aby przy wykonywaniu swych zadań 

wykazywali więcej wrażliwości i w razie konieczności udzielali użytkownikom parkingów 

pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Tarnowie sformułowała swoją opinię w postaci przedłożonego Radzie 

Miejskiej w Tarnowie projektu uchwały, w którym rekomendowała uznanie skargi za 

bezzasadną. Rada Miejska w Tarnowie przychyliła się do stanowiska Komisji. Skarżąca została 

zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia skargi, jak również pouczona o treści art. 239 kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787405,uchwala-nr-xxxiv3142020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-pozostawienia-b.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787405,uchwala-nr-xxxiv3142020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-pozostawienia-b.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787405,uchwala-nr-xxxiv3142020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-pozostawienia-b.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787405,uchwala-nr-xxxiv3142020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-pozostawienia-b.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787407,uchwala-nr-xxxiv3152020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-upamietnienia-1.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787407,uchwala-nr-xxxiv3152020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-upamietnienia-1.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787407,uchwala-nr-xxxiv3152020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-upamietnienia-1.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787409,uchwala-nr-xxxiv3162020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-sk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787409,uchwala-nr-xxxiv3162020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-sk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787409,uchwala-nr-xxxiv3162020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-sk.html
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UCHWAŁA NR XXXIV/317/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tarnowa  

i podległego mu Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa  

w kwestii przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Wakacyjna Przyroda”  

edycja 2019 

Skarżący zarzucił Prezydentowi Miasta Tarnowa i Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Tarnowa nieprawidłowy sposób przeprowadzenia konkursu fotograficznego 

„Wakacyjna Przyroda” edycja 2019 oraz brak dokładnej i rzetelnej odpowiedzi na wcześniej 

skierowane pytania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie zapoznała 

się z dokumentacją w sprawie – wcześniejszą korespondencją oraz regulaminem konkursu – 

jak również wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Tarnowa. Po analizie materiałów Komisja stwierdziła, iż postępowanie Prezydenta Miasta 

Tarnowa oraz Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska było prawidłowe, a swój pogląd 

wyraziła w projekcie uchwały skierowanym pod obrady Rady Miejskiej w Tarnowie.  

Rada Miejska w Tarnowie przychyliła się do opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Tarnowie, podejmując uchwałę, w której uznała skargę za bezzasadną. Skarżący 

został zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia skargi, jak również pouczony o treści art. 239 

kodeksu postępowania administracyjnego. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXIV/318/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa dokonała 

następujących zmian w składach komisji: w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 

Tomasza Olszówki stwierdzono wygaśnięcie jego członkostwa w Komisji Strategii Rozwoju 

Miasta oraz w doraźnej Komisji Statutowej. Ponadto odwołano ze składu Komisji Strategii 

Rozwoju Miasta Pana Piotra Górnikiewicza (na wniosek radnego) oraz powołano Pana 

Tomasza Żmudę do składów następujących komisji Rady Miejskiej w Tarnowie: Komisji 

Strategii Rozwoju Miasta, Komisji Oświaty, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki oraz 

doraźnej Komisji Statutowej (na wniosek radnego). 

Uchwała została zrealizowana.  

 

 

UCHWAŁA NR XXXV/319/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 lipca 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody, rozchody, zwiększenie deficytu 

budżetowego, wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 

wydatków budżetowych. Wprowadzono stosowne zmiany związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: Remont drogi powiatowej nr 

1363 K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie). 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXV/320/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 lipca 

2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787411,uchwala-nr-xxxiv3172020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-sk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787411,uchwala-nr-xxxiv3172020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-sk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787411,uchwala-nr-xxxiv3172020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-sk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787411,uchwala-nr-xxxiv3172020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-sk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787411,uchwala-nr-xxxiv3172020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-sk.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787413,uchwala-nr-xxxiv3182020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-zmian-w-skladac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1787413,uchwala-nr-xxxiv3182020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-25-czerwca-2020-r-w-sprawie-zmian-w-skladac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799468,uchwala-nr-xxxv3192020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799468,uchwala-nr-xxxv3192020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799468,uchwala-nr-xxxv3192020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799474,uchwala-nr-xxxv3202020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799474,uchwala-nr-xxxv3202020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzetow.html
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Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXV/321/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 lipca 

2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich 

zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość zaciągnięcia długoterminowych 

kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego 

deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej. 

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r. przewidziano możliwość 

zaciągnięcia długoterminowych kredytów. Gmina Miasta Tarnowa zmieniła źródło 

finansowania powyższych zobowiązań i w części dokonała emisji obligacji na warunkach 

określonych w powyższej uchwale. 

Miasto dokonało wyboru emitenta. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXV/322/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 lipca 

2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 

dofinansowanie kosztów inwestycji mającej na celu gromadzenie wód opadowych  

i roztopowych 

Rada Miejska w Tarnowie określiła zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na 

dofinansowanie inwestycji związanych z gromadzeniem wód opadowych i roztopowych na 

nieruchomościach gruntowych położonych w Tarnowie, w szczególności kryteria wyboru 

inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczania. W 2020 r. udzielono dotacji w łącznej kwocie 38.803,99 zł. W ramach 

dofinansowania wykonano 14 zbiorników naziemnych oraz 11 zbiorników podziemnych 

gromadzących wody opadowe i roztopowe na 23 nieruchomościach gruntowych w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXV/323/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 30 lipca 

2020 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Tarnowskiemu zadania zarządcy drogi, w tym 

w zakresie pełnienia funkcji inwestora na odcinku drogi powiatowej nr 1346K w km od 

2+858 do 2+916,7 

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta 

Tarnowa a Zarządem Powiatu Tarnowskiego umożliwiające Powiatowi Tarnowskiemu 

realizację remontu odcinka drogi powiatowej nr 1345K wraz remontem obiektu mostowego na 

rzece Dunajec oraz złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Porozumienie w tej sprawie było niezbędne wobec faktu, że fragment 

mostu tj. odcinek o długości 58,36 m położony jest na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

Porozumienie obejmuje również sprawowanie funkcji zarządczych w/w odcinka drogi 

powiatowej, wynikających z art. 20 ustawy o drogach publicznych.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799477,uchwala-nr-xxxv3212020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799477,uchwala-nr-xxxv3212020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799477,uchwala-nr-xxxv3212020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji-k.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799478,uchwala-nr-xxxv3222020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-d.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799478,uchwala-nr-xxxv3222020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-d.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799478,uchwala-nr-xxxv3222020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-d.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799478,uchwala-nr-xxxv3222020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-d.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799480,uchwala-nr-xxxv3232020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-powierzenia-powiat.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799480,uchwala-nr-xxxv3232020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-powierzenia-powiat.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799480,uchwala-nr-xxxv3232020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-powierzenia-powiat.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1799480,uchwala-nr-xxxv3232020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-lipca-2020-r-w-sprawie-powierzenia-powiat.html
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UCHWAŁA NR XXXVI/324/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Tarnowie w wyborach 

uzupełniających na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023 

W wyniku przeprowadzenia naboru uzupełniającego ławników do orzekania w Sądzie 

Okręgowym w Tarnowie na kadencję w latach 2020 – 2023, Rada Miejska w Tarnowie,  

w głosowaniu tajnym, dokonała wyboru sześciu ławników. Ankiety wybranych ławników 

zostały przekazane do Sądu Okręgowego w Tarnowie. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/325/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tarnowa za rok 2019 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 

i budżetu obywatelskiego.  

Debata dotycząca Raportu o stanie miasta Tarnowa za 2019 rok odbyła się podczas XXXVI 

sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego po zakończeniu debaty, nie udzielono Prezydentowi 

Miasta Tarnowa wotum zaufania za rok 2019.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXVI/326/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta 

Tarnowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ wykonawczy gminy przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego: 

1)  terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym: 

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie 

dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, 

b) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

c) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

2) w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym: sprawozdanie 

finansowe gminy za dany rok budżetowy. 

W 2020 r. z uwagi na stan epidemii wskazane terminy zostały przedłużone.  

W przypadku Gminy Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa przedłożył Radzie Miejskiej 

w Tarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wszystkie opisane powyżej dokumenty.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

UCHWAŁA NR XXXVI/327/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2019 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i o samorządzie gminnym organ uchwałodawczy 

jednostki samorządu terytorialnego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2019, sprawozdaniem finansowych, opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu, informacją o stanie mienia 

oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej zaopiniowanym przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową udzielił Prezydentowi Miasta Tarnowa absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2019.  

Uchwała została zrealizowana.  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810785,uchwala-nr-xxxvi3242020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wyboru-lawniko.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810785,uchwala-nr-xxxvi3242020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wyboru-lawniko.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810785,uchwala-nr-xxxvi3242020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wyboru-lawniko.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810787,uchwala-nr-xxxvi3252020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wotum-zaufania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810787,uchwala-nr-xxxvi3252020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wotum-zaufania.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810797,uchwala-nr-xxxvi3262020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810797,uchwala-nr-xxxvi3262020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810797,uchwala-nr-xxxvi3262020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810799,uchwala-nr-xxxvi3272020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-udzielenia-abs.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810799,uchwala-nr-xxxvi3272020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-udzielenia-abs.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810799,uchwala-nr-xxxvi3272020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-udzielenia-abs.html
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UCHWAŁA NR XXXVI/328/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta 

Tarnowa na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody, rozchody, wskaźniki 

zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie etap I. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

1) Remont drogi gminnej nr 201186K do km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa  

w Tarnowie), 

2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa. 

Zaktualizowano i uszczegółowiono zapisy dot. emisji obligacji komunalnych.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/329/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/330/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w art. 39 ust. 7 nakłada na Gminę Miasta 

Tarnowa obowiązek ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych. 

W związku ze zmianami w szkołach policealnych, a także zmianie nazwy przedszkola 

specjalnego funkcjonujących na terenie Gminy, zaszła potrzeba ustalenia aktualnej sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. 

Uchwała została zrealizowana. 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/331/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość 

Niniejszą uchwałą organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Zwolnienie jest skierowane do kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych, które są 

realizatorem projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych wynoszącego co najmniej  

2.000.000 złotych, a wynika z faktu zwiększenia obowiązków polegających na pełnieniu  

w tym projekcie funkcji zarządzającej lub koordynującej.  

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810800,uchwala-nr-xxxvi3282020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810800,uchwala-nr-xxxvi3282020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810800,uchwala-nr-xxxvi3282020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810803,uchwala-nr-xxxvi3292020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810803,uchwala-nr-xxxvi3292020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810809,uchwala-nr-xxxvi3302020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-plan.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810809,uchwala-nr-xxxvi3302020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-plan.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810811,uchwala-nr-xxxvi3312020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810811,uchwala-nr-xxxvi3312020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810811,uchwala-nr-xxxvi3312020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810811,uchwala-nr-xxxvi3312020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810811,uchwala-nr-xxxvi3312020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810811,uchwala-nr-xxxvi3312020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
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UCHWAŁA NR XXXVI/332/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie wskazania radnego Rady Miejskiej w Tarnowie jako członka 

Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji 

W związku z wygaśnięciem członkostwa w Tarnowskim Komitecie Rewitalizacji Pana 

Tomasza Olszówki, do składu Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji wskazano radnego 

Tomasza Żmudę. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/333/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata 2017-2022 

Przystąpiono do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata  

2017-2022 (GPR). Otrzymano wnioski od interesariuszy rewitalizacji i przygotowano projekt 

uchwały zmieniającej GPR, który został przedłożony Radzie Miejskiej w Tarnowie. 

Uchwala została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/334/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie  

w rejonie ulic Czerwonych Klonów i R. Traugutta 

Po wyłonieniu w drodze przetargu Wykonawcy zmiany planu podjęto procedurę jego 

sporządzania.  

Ogłoszono o przystąpieniu do opracowania zmiany planu, wystąpiono o opinie  

i uzgodnienia oraz wyłożono projekt zmiany planu do publicznego wglądu. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/335/2020 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa, przychylając się 

do wniosku Pani Kingi Klepackiej, odwołała ją ze składu Komisji Rewizyjnej oraz powołała 

do składu Komisji Strategii Rozwoju Miasta. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXXVII/336/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa 

na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody, rozchody, wskaźniki 

zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Nowe przestrzenie zdarzeń – Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz  

z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty, 

2) Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina, 

3) Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

4) Integracja e-usług w informacji przestrzennej, 

5) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I, 

6) Remont drogi gminnej nr 20115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie 

Miasta Tarnów, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810812,uchwala-nr-xxxvi3322020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wskazania-radn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810812,uchwala-nr-xxxvi3322020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wskazania-radn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810812,uchwala-nr-xxxvi3322020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wskazania-radn.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810815,uchwala-nr-xxxvi3332020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810815,uchwala-nr-xxxvi3332020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810815,uchwala-nr-xxxvi3332020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810816,uchwala-nr-xxxvi3342020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810816,uchwala-nr-xxxvi3342020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810816,uchwala-nr-xxxvi3342020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810816,uchwala-nr-xxxvi3342020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810817,uchwala-nr-xxxvi3352020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-zmian-w-sklada.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1810817,uchwala-nr-xxxvi3352020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-27-sierpnia-2020-r-w-sprawie-zmian-w-sklada.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824283,uchwala-nr-xxxvii3362020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824283,uchwala-nr-xxxvii3362020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824283,uchwala-nr-xxxvii3362020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
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7) Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa  

w Tarnowie) Miasto Tarnów, 

8) Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60  

(ul. Romanowicza w Tarnowie) Miasto Tarnów. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

1) Many cultures, one planet, 

2) MCHE w I LO w Tarnowie – 2020/2021, 

3) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie, 

4) Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 – III LO w Tarnowie, 

5) Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2020, 

6) Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 – V LO w Tarnowie, 

7) Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie 2020/2021, 

8) Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości, 

9) Budowa tras rowerowych w rejonie góry św. Marcina, 

10) Budowa boiska na Terlikówce, 

11) Ogród włoski w Parku Sanguszków, 

12) Budowa ulicy Poziomkowej, 

13) Modernizacja węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie 

Owintaru, 

14) Budowa parkletów. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/337/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/338/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie udzielenia przez Radę Miejską w Tarnowie poparcia dla starań Prezydenta 

Miasta Tarnowa o pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

W dniu 29 września 2020 r. – tj. w obowiązującym terminie pierwszego naboru – przesłano za 

pośrednictwem Wojewody Małopolskiego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

„Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego” na kwotę dofinansowania 120 mln zł, dotyczący przebudowy 

Stadionu Miejskiego w Tarnowie. Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie.  

W dniu 29 września 2020 r. Prezydent Miasta Tarnowa wystąpił pisemnie do 

Parlamentarzystów Ziemi Tarnowskiej z prośbą o poparcie wniosku miasta Tarnowa 

skierowanego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

W odpowiedzi na pismo wystosowane przez Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie wsparcia 

w pozyskaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji dofinansowania kosztów przebudowy 

Stadionu Miejskiego w Tarnowie posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Pan Norbert 

Kaczmarczyk, Pan Władysław Kosiniak - Kamysz i Pani Urszula Augustyn wyrazili 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824288,uchwala-nr-xxxvii3372020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824288,uchwala-nr-xxxvii3372020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824290,uchwala-nr-xxxvii3382020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824290,uchwala-nr-xxxvii3382020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824290,uchwala-nr-xxxvii3382020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824290,uchwala-nr-xxxvii3382020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-udzielenia-pr.html
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zainteresowanie rzeczoną inicjatywą poprzez osobiste wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów 

z poparciem rzeczonej inicjatywy. Pan Piotr Sak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

wystąpił z interpelacją poselską w sprawie finansowania modernizacji Stadionu Miejskiego  

w Tarnowie (zapytanie nr 1641) do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Pani Józefa 

Szczurek – Żelazko Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – wyraziła zainteresowanie 

rzeczoną inwestycją. 

W dniu 23 grudnia 2020 r. - tj. w obowiązującym terminie w drugim naborze do Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych – przesłano za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego 

„Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego” na kwotę dofinansowania 37 mln zł, dotyczący I etapu przebudowy 

Stadionu Miejskiego w Tarnowie. Drugi nabór na dzień 16 marca 2021 r. nie został jeszcze 

rozstrzygnięty. 

Uchwala została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/339/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przeprowadzona analiza stanu zaangażowania środków PFRON w ramach poszczególnych 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktualnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych wskazała na potrzebę przesunięcia w 2020 r. środków finansowych 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami. W związku z powyższym zmniejszono limit środków 

finansowych na realizację niżej wymienionych zadań o łączną kwotę 47.266,00 zł, w tym: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych - z powodu stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2 

w 2020 r. i wprowadzonych obostrzeń, w tym braku możliwości prowadzenia 

działalności przez podmioty organizujące turnusy część osób niepełnosprawnych 

zrezygnowała z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – zmniejszono limit  

z kwoty 300.000,00 zł do wysokości 278.300,00 zł, tj. o kwotę 21.700,00 zł, 

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – brak 

możliwości organizacji imprez ze względu na pandemię SARS-CoV-2 i wprowadzane 

rządowe obostrzenia, w tym zakaz gromadzenia się – zmniejszono limit z kwoty  

41.916,00 zł do wysokości 16.350,00 zł, tj. o kwotę 25.566,00 zł. 

Powstałe oszczędności, tj. 47.266 zł przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań 

zwiększając limit wydatków na: 

1) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – zwiększając limit 

wydatków z kwoty 1.276.821,00 do kwoty 1.304.087,00 zł, tj. o kwotę 27.266,00 zł, 

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 

zwiększając limit wydatków z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł, tj. o kwotę  

20.000,00 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu rekompensaty, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych, przysługujących Gminie Miasta Tarnowa lub 

jej jednostkom organizacyjnym 

W Urzędzie Miasta Tarnowa dokonano analizy kont kontrahentów, którzy podpisali umowy 

dzierżawy i najmu od 1 stycznia 2020 r. oraz tych zawartych przed 1 stycznia 2020 r.  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824299,uchwala-nr-xxxvii3392020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824299,uchwala-nr-xxxvii3392020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824299,uchwala-nr-xxxvii3392020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824303,uchwala-nr-xxxvii3402020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-niedochodzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824303,uchwala-nr-xxxvii3402020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-niedochodzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824303,uchwala-nr-xxxvii3402020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-niedochodzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824303,uchwala-nr-xxxvii3402020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-niedochodzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824303,uchwala-nr-xxxvii3402020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-niedochodzeni.html
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z terminem płatności po dniu 1 stycznia 2020 r. Analiza dotyczyła zaległości, które 

kwalifikowały się do zaniechania dochodzenia rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1  

pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych, jeżeli kwota tej rekompensaty jest równa świadczeniu 

pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy lub większa od tego świadczenia.   

Przy uwzględnieniu średniego kursu EURO do zastosowania postanowień uchwały 

kwalifikowało się dwóch przedsiębiorców. Pozostałe zaległości wynikające z transakcji 

handlowych nie kwalifikują się do zastosowania postanowień w/w uchwały. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/341/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu 

Budynków Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

W dniu 3 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Miejskiego Zarządu 

Budynków Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. W wyniku podwyższenia kapitału Gmina Miasta Tarnowa objęła 22 261 

udziałów pokrywając je aportem rzeczowym w postaci prawa własności nieruchomości 

stanowiących zabudowane działki o numerach: 48 obr. 229, 210/10 obr. 206, 88/106 obr. 170, 

88/124 obr. 170, 141/41 obr. 249 o łącznej wartości 10 986 200 zł oraz gotówką w kwocie  

144 300 zł (144 000 zł + 300 zł). Kwota 144 000 zł jest corocznie przekazywana Spółce  

(w latach 2015-2024) na spłatę kredytu inwestycyjnego, jaki Spółka zaciągnęła na 

sfinansowanie budowy budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Spytki w Tarnowie, natomiast 

kwota 300 zł stanowi wyrównanie wartości nominalnej udziałów. Po wniesieniu aportu i 

gotówki wartość działów Gminy Miasta Tarnowa zwiększyła się z kwoty 2 364 500 zł do kwoty 

13 495 000 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/342/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnów, Gminą 

Skrzyszów i Gminą Pleśna dotyczącego wyznaczenia aglomeracji w zakresie zbierania  

i przekazywania ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków 

Rada Miejska w Tarnowie wyraziła zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Tarnów, Gminą Skrzyszów i Gminą 

Pleśna w celu wyznaczenia aglomeracji w zakresie zbierania i przekazywania ścieków 

komunalnych do oczyszczalni ścieków. Porozumienie to zostało zawarte w dniu 22 grudnia 

2020 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/343/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody przy 

pomnikach przyrody w Tarnowie 

Objęcie drzew ochroną prawną w formie ustanowienia pomników przyrody oznacza, że nadzór 

nad ich utrzymaniem i pielęgnacją odbywa się na koszt gminy. Koszty wynikające  

z przeprowadzanych prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich drzew, a także związane  

z oznakowaniem drzew tabliczkami informacyjnymi, wskazującymi na status prawny drzew 

oraz koszty ekspertyz dendrologicznych powinny być finansowane z budżetu. Wykonanie 

zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody, także w zakresie chirurgii drzew wymaga 

uzgodnienia przez radę gminy, podejmowanego na drodze uchwały. Po przeprowadzeniu 

oględzin drzew – pomników przyrody, uznano za niezbędne objęcie specjalistycznymi 

zabiegami 4 z nich. Są to wiąz szypułkowy o obwodzie 360 cm na wysokości 130 cm, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824312,uchwala-nr-xxxvii3412020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-objecia-udzia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824312,uchwala-nr-xxxvii3412020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-objecia-udzia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824312,uchwala-nr-xxxvii3412020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-objecia-udzia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824317,uchwala-nr-xxxvii3422020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824317,uchwala-nr-xxxvii3422020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824317,uchwala-nr-xxxvii3422020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824317,uchwala-nr-xxxvii3422020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824317,uchwala-nr-xxxvii3422020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824317,uchwala-nr-xxxvii3422020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgo.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824319,uchwala-nr-xxxvii3432020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-uzgodnienia-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824319,uchwala-nr-xxxvii3432020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-uzgodnienia-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824319,uchwala-nr-xxxvii3432020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-uzgodnienia-p.html
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usytuowany na działce nr 63/5 obr. 259 w rejonie ul. Okrężnej w Tarnowie ustanowiony 

pomnikiem przyrody rozporządzeniem Nr 24/97 Wojewody Tarnowskiego z dnia 7 maja  

1997 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 6, 

poz. 38) oraz 3 drzewa stanowiące starodrzew parku podworskiego (działka nr 3/20 obr. 326) 

przy ul. Pszennej w Tarnowie: lipa drobnolistna o obwodzie 184 cm oraz 2 dęby czerwone  

o obwodach 562 cm i 480 cm ustanowione pomnikiem przyrody zarządzeniem Nr 2/87 

Wojewody Tarnowskiego z dnia 26 lutego 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 3, poz. 30). Rada 

Miejska w Tarnowie uzgodniła zakres prac. Obejmuje między innymi usunięcie tzw. posuszu  

i przeprowadzenie cięć korygujących, mające na celu ochronę i poprawę stanu biologicznego 

drzew pomnikowych. Na pielęgnację pomników przyrody Gmina Miasta Tarnowa otrzymała 

dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 80% kosztów 

pielęgnacji. Prace zostały wykonane w 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/344/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Tarnowa na lata 2017-2020” 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020” to 

kluczowy dokument strategiczny określający kierunki długofalowej polityki społecznej Miasta 

Tarnowa i działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych w zmieniających się 

warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. 

W 2019 r. Zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, zalecił „podjęcie działań w celu opracowania  

i przedłożenia do zatwierdzenia projektu zmian strategii albo projektu nowej strategii 

zawierającego diagnozę sytuacji społecznej poszerzoną o ocenę potrzeb w zakresie 

prowadzenia domów pomocy społecznej, mieszkań chronionych oraz środowiskowych domów 

samopomocy, a także prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 

innych powiatowych ośrodków wsparcia.” Stąd w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020, przyjętej powyższą uchwałą w części II 

podrozdziału 3 po podrozdziale 3.8, w którym znajduje się diagnoza sytuacji społecznej miasta 

Tarnowa, wprowadzono podrozdział 3.9 „Analiza potrzeb w zakresie prowadzenia domów 

pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, mieszkań chronionych oraz innych ośrodków wsparcia”, stanowiący 

poszerzenie istniejącej diagnozy o ocenę potrzeb w zakresie objętym zaleceniem. 

Opracowanie dokumentu aktualizującego obowiązującą Strategię i przedstawienie do przyjęcia 

w drodze uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie stanowiło wypełnienie zalecenia pokontrolnego. 

Zapisy dokumentu aktualizującego poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane 

Okres dostosowania tablic i urządzeń reklamowych został wydłużony.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824321,uchwala-nr-xxxvii3442020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-aktualizacji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824321,uchwala-nr-xxxvii3442020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-aktualizacji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824321,uchwala-nr-xxxvii3442020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-aktualizacji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824330,uchwala-nr-xxxvii3452020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
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Uchwała Nr XXXVII/346/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miasta 

Tarnowa w celu niekomercyjnym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Tarnowie 

poprzez umieszczenie na odznace rozpoznawczej munduru polowego i munduru 

wyjściowego 

W uchwale Nr XXX/300/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miasta Tarnowa w celu niekomercyjnym przez 

Wojskową Komendę Uzupełnień w Tarnowie poprzez umieszczenie na odznace rozpoznawczej 

munduru polowego i munduru wyjściowego, wprowadzono zmiany polegające na poprawieniu 

błędu językowego, jaki pojawił się w treści uchwały poprzez zamianę słowa „odznaka” na 

słowo „oznaka”. Zmiany dotyczyły również tytułu uchwały. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXVII/347/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie 

Rada Miejska w Tarnowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Miasta Tarnowa, powołała do składu 

Komisji Rewizyjnej Panią Annę Krakowską. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tarnowa 

Przedmiotem skargi był „sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

odnośnie realizacji zadań dotyczących «praw osób z kartą inwalidzką», w szczególności miejsc 

postoju zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Tarnowie zapoznała się z dokumentacją zebraną w sprawie, wysłuchała zarówno 

Skarżącego, jak i przedstawicieli Targowisk Miejskich w Tarnowie, Zarządu Dróg  

i Komunikacji w Tarnowie oraz Dyrektora Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta 

Tarnowa. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów i stanu faktycznego, Komisja stwierdziła, 

iż postępowanie Prezydenta Miasta Tarnowa w tej sprawie było rzetelne i prawidłowe. Swoją 

opinię Komisja wyraziła w projekcie uchwały, rekomendując Radzie Miejskiej uznanie skargi 

za bezzasadną. Rada Miejska w Tarnowie przychyliła się do stanowiska Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. Skarżący został zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia skargi, jak również 

pouczony o treści art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXXVII/349/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa 

Wprowadzono zmianę w § 35 ust. 1 Statutu Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kolejności 

rozpatrywania punktów w porządku obrad sesji Rady Miejskiej. Punkt „Zapytania i interpelacje 

radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski”, który dotychczas był jednym z końcowych, został 

przeniesiony na początek sesji, przed rozpatrywanie spraw wynikających z rocznego planu 

pracy Rady.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXXVIII/350/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 października  

2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń rad osiedli Gminy Miasta Tarnowa VIII 

kadencji 

Wybory do rad osiedli na kadencję 2020-2025 przeprowadzone zostały 27 września 2020 r.  

W uchwalonym harmonogramie pierwszych posiedzeń rad osiedli oprócz wskazania miejsc 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824334,uchwala-nr-xxxvii3462020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824334,uchwala-nr-xxxvii3462020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824334,uchwala-nr-xxxvii3462020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824334,uchwala-nr-xxxvii3462020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824334,uchwala-nr-xxxvii3462020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824339,uchwala-nr-xxxvii3472020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zmian-w-sklad.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824339,uchwala-nr-xxxvii3472020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zmian-w-sklad.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824342,uchwala-nr-xxxvii3482020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824342,uchwala-nr-xxxvii3482020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824348,uchwala-nr-xxxvii3492020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1824348,uchwala-nr-xxxvii3492020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-wrzesnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1828288,uchwala-nr-xxxviii3502020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-8-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-zwolania-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1828288,uchwala-nr-xxxviii3502020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-8-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-zwolania-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1828288,uchwala-nr-xxxviii3502020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-8-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-zwolania-.html
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i terminów tych posiedzeń, wyznaczono radnych Rady Miejskiej, którzy przewodniczyli 

posiedzeniom do czasu wyboru przewodniczących poszczególnych rad osiedli.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXXIX/351/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa 

Rada Miejska w Tarnowie określiła szczegółowo procedurę, według jakiej odbywać się będzie 

rokrocznie praca radnych nad projektem budżetu Gminy Miasta Tarnowa przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Tarnowa oraz harmonogram czynności w ramach tej procedury.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXXIX/352/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz 

z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną 

Rada Miejska w Tarnowie zmieniła datę obowiązywania uchwały Nr LIII/674/2014 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub 

iluminację świetlną do 31 grudnia 2023 r. co skutkować będzie możliwością dalszego 

stosowania zwolnień w latach 2021-2023.  

W 2020 r. zwolnienie od podatku przyznano 9 podatnikom na łączną kwotę 67.727,00 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  

w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Miasta Tarnowa lub jej jednostkom podległym 

Rada Miejska w Tarnowie zmieniła datę obowiązywania uchwały Nr XLIII/593/2009 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  

i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Miasta Tarnowa lub jej jednostkom podległym co skutkować będzie 

możliwością dalszego stosowania ulg w latach 2021-2023.  

W 2020 r. przyznano ulgi 9 zobowiązanym na łączną kwotę 8.435,46 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

13 podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 zostało zwolnionych z podatku od nieruchomości. Łączna kwota 

zwolnień wyniosła 74.416,00 zł. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXXIX/355/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Tarnowa na sektory 

Podział miasta na sektory miał na celu umożliwienie firmom o mniejszym potencjale 

technicznym wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów na terenie 

miasta Tarnowa. W związku z odstąpieniem przez gminę od odbierania odpadów komunalnych 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837741,uchwala-nr-xxxix3512020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-trybu-prac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837741,uchwala-nr-xxxix3512020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-trybu-prac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837745,uchwala-nr-xxxix3522020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837745,uchwala-nr-xxxix3522020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837745,uchwala-nr-xxxix3522020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837754,uchwala-nr-xxxix3532020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837754,uchwala-nr-xxxix3532020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837754,uchwala-nr-xxxix3532020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837754,uchwala-nr-xxxix3532020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837762,uchwala-nr-xxxix3542020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-zwolnien-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837762,uchwala-nr-xxxix3542020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-zwolnien-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837762,uchwala-nr-xxxix3542020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-zwolnien-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837762,uchwala-nr-xxxix3542020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-zwolnien-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837762,uchwala-nr-xxxix3542020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-zwolnien-o.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837765,uchwala-nr-xxxix3552020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-uchylajaca-uchwale-w.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837765,uchwala-nr-xxxix3552020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-uchylajaca-uchwale-w.html
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od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieorganizowaniem w tym zakresie 

przetargów oraz powierzeniem świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych w całości jednemu 

podmiotowi (miejskiej spółce), odpadła konieczność podziału miasta na sektory. Podjęcie 

powyższej uchwały znacznie uprościło procedurę udzielenia zamówienia miejskiej spółce  

i w przyszłości usprawni jego realizację. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXIX/356/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki 

oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dokonano zmiany w zakresie podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do wysokości 24,00 zł miesięcznie od osoby. Uchwała obowiązuje od dnia  

1 stycznia 2021 r. Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XXXIX/357/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im.  

E. Szczeklika w Tarnowie 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie wystąpił do Prezydenta 

Miasta Tarnowa o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian Statutu Szpitala, 

załączając stosowną uchwałę Rady Społecznej Szpitala w tej sprawie. Projektowane zmiany 

dotyczyły przede wszystkim zmian w strukturze organizacyjnej Szpitala, wynikających 

głównie z utworzenia Centrum Kardiologii. Podjęta przez Radę Miejską w Tarnowie uchwała, 

zmieniająca Statut Szpitala weszła w życie w dniu 18 listopada 2020 r. Uchwała została 

zrealizowana. 

Uchwała Nr XXXIX/358/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Tarnowie 

Skarżący zarzucił Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowie niewłaściwy sposób 

wykonywania zadań przez urzędników polegający na braku wiedzy i kompetencji. Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią skargi i przeprowadziła postępowanie 

wyjaśniające, w ramach którego zapoznała się z dokumentami i wyjaśnieniami Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy oraz wysłuchała Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Tarnowie. Po dokonaniu powyższych czynności Komisja stwierdziła, że zarzuty 

nierzetelnego sposobu procedowania i realizacji zadań nie znajdują potwierdzenia 

w ustalonych okolicznościach sprawy i oceniła, że Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie działał 

zgodnie z przepisami prawa, kierując się zasadą praworządności i legalności organów 

administracji publicznej. Komisja uznała skargę za bezzasadną i wyraziła swoje stanowisko 

w formie projektu uchwały skierowanej pod obrady Rady Miejskiej w Tarnowie, która 

przychyliła się do powyższej opinii. Skarżący został zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia 

skargi, jak również pouczony o treści art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XLI/359/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa 

na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody, rozchody, wskaźniki 

zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837766,uchwala-nr-xxxix3562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837766,uchwala-nr-xxxix3562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837766,uchwala-nr-xxxix3562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837766,uchwala-nr-xxxix3562020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837769,uchwala-nr-xxxix3572020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837769,uchwala-nr-xxxix3572020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837769,uchwala-nr-xxxix3572020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-zmieniajaca-uchwale-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837775,uchwala-nr-xxxix3582020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-rozpatrzen.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837775,uchwala-nr-xxxix3582020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-rozpatrzen.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1837775,uchwala-nr-xxxix3582020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-rozpatrzen.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1840086,uchwala-nr-xli3592020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-5-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1840086,uchwala-nr-xli3592020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-5-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1840086,uchwala-nr-xli3592020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-5-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
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1) Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie.  

2) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie-etap I, 

3) Nowe przestrzenie zdarzeń – Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz  

z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty, 

4) Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona, 

5) Integracja Transportu Publicznego w Tarnowie,  

6) Budowa Centrum Kompetencji w ZSB, 

7) Omnibus Budowlany, 

8) Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ 

„Słoneczne Wzgórze”, 

9) Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II, 

10) Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niepełnosprawnych w subregionie 

tarnowskim, 

11) Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do 

potoku Mrozówka, 

12) Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową, 

13) Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31, 

14) Rozbudowa ul. Ks. Indyka, 

15) Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie 

Miasto Tarnów, 

16) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Stefą Aktywności 

Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta 

Tarnów wraz z infrastrukturą, 

17) Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie, 

18) Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, 

19) Budowa boiska na Terlikówce, 

20) Budowa połączenia „Kantorii” Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową, 

21) Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych, 

22) Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy 

Czarna Droga, Równoległa i Pasterska, 

23) Budowa ulicy Rady Europy – I etap, 

24) Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji, 

25) Business BOOts for Małopolska #2. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

1) Modernizacja węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie 

Owintaru – skreślono. 

Zmiana: 

1) Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru 

– etap I, 

2) Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru, 

3) Zakup kontenerów kompostujących, 

4) Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych 

przy ul. Komunalnej, 

5) Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji, 

6) Koncepcja zagospodarowania ul. Wałowej wraz z ulicami przyległymi, 

7) kreślono: :”Many cultures, one planet”.  

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 
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Uchwała Nr XLI/360/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLII/361/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025 

W 2021 r. realizowane są następujące zadania wieloletnie: 

1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie (typ B) o zasięgu ponadgminnym,  

2) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych, 

3) Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym,  

4) Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym,  

5) Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych,  

6) Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkań chronionych,  

7) Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym,  

8) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej,  

9) Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi, 

10) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Na realizację w/w wymienionych zadań zaplanowano w 2021 r. w sumie 11.237.049 zł. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XLII/362/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

W ramach realizacji programu do dnia sporządzenia niniejszej informacji Prezydent Miasta 

Tarnowa ogłosił otwarte konkursy na realizację następujących zadań publicznych (kwota 

przyznanej dotacji w przypadku rozstrzygniętych konkursów): 

1) Nieodpłatna pomoc prawna – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości 

prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną na terenie Miasta Tarnowa  

w 2021 roku (zadanie roczne - 128.040,00 zł), 

2) Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK (zadanie roczne - 144.900,00 zł), 

3) Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego 

treningowego dla osób usamodzielnianych (zadanie wieloletnie 2021-2024 -  

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1840092,uchwala-nr-xli3602020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-5-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1840092,uchwala-nr-xli3602020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-5-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851285,uchwala-nr-xlii3612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wieloletniego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851285,uchwala-nr-xlii3612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wieloletniego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851285,uchwala-nr-xlii3612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wieloletniego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851285,uchwala-nr-xlii3612020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wieloletniego-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851287,uchwala-nr-xlii3622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-wspol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851287,uchwala-nr-xlii3622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-wspol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851287,uchwala-nr-xlii3622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-wspol.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851287,uchwala-nr-xlii3622020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-wspol.html
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63.000,00 zł na 2021 r., 63.000,00 zł na 2022 r., 63.000,00 zł na 2023 r., 63.000,00  

na 2024 r.), 

4) Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego 

dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet (zadanie wieloletnie 2021-2024 -  

80.000,00 zł na 2021 r., 80.000,00 zł na 2022 r., 80.000,00 zł na 2023 r., 80.000,00  

na 2024 r.), 

5) Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego 

dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn (zadanie wieloletnie 2021-2024 - 

78.000,00 zł na 2021 r., 78.000,00 zł na 2022 r., 78.000,00 zł na 2023 r., 78.000,00  

na 2024 r.), 

6) Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (0 zł, zadanie będzie 

realizowane z użyciem przez oferenta wyposażenia o wartości 122.729,58 zł), 

7) Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym (zadanie wieloletnie  

2021-2023 –791.348,00 zł na 2021 r., 791.348,00 zł na 2022 r., 791.348,00 zł  

na 2023 r.), 

8) Prowadzenie Punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi (zadanie wieloletnie  

2021-2023 –975.000,00 zł na 2021 r., 975.000,00 zł na 2022 r., 975.000,00 zł  

na 2023 r.), 

9) Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych (zadanie wieloletnie  

2021-2024 - 40.000,00 zł na 2021 r., 40.000,00 zł na 2022 r., 40.000,00 zł na 2023 r.,  

40.000,00 na 2024 r.), 

10) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym (zadanie wieloletnie 

2021-2024 - 1.435.298,00 zł na 2021 r., 1.435.298,00 zł na 2022 r., 1.435.298,00 zł 

na 2023 r., 1.435.298,00 na 2024 r.), 

11) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w obszarze 

granic Rady Osiedla Nr 6 „Gumniska – Zabłocie (konkurs unieważniony ze względu 

na brak ofert), 

12) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w obszarze 

granic Rady Osiedla Nr 1 „Starówka (zadanie wieloletnie 2021-2023 –183.600,00 zł 

na 2021 r., 183.600,00 zł na 2022 r., 183.600,00 zł na 2023 r.), 

13) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w obszarze 

granic Rady Osiedla Nr 14 „Legionów Henryka Dąbrowskiego (zadanie wieloletnie 

2021-2023 –523.600,00 zł na 2021 r., 571.200,00 zł na 2022 r., 571.200,00 zł  

na 2023 r.), 

14) Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki z wykorzystaniem nowoczesnych środków  

w komunikowaniu się (zadanie roczne – 70.000,00 zł), 

15) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych (zadanie wieloletnie - aneks na 2021 r. - 1.157.176,00 zł), 

16) Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym (zadanie wieloletnie - 

aneks na 2021 r. – 1.667.439,00 zł), 

17) Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie o zasięgu ponadgminnym (zadanie wieloletnie - aneks na 2021 r. – 

243.168,00 zł), 
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18) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (zadanie wieloletnie - aneks 

na 2021 r. – 3.999.420,00 zł), 

19) Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym - terapia i rehabilitacja 

dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi (zadanie roczne – 

10.000,00 zł), 

20) Ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu, lub 

powodujących dysfunkcje narządu ruchu - rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa 

poprawiająca sprawność manualną i lokomocję (zadanie roczne – 10.000,00 zł), 

21) Ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub 

powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja domowa osób chorych na 

stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe 

schorzenia narządu ruchu (zadanie roczne – 40.000,00 zł), 

22) Rehabilitacja psychofizyczne i profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii (zadanie 

roczne – 14.000,00 zł), 

23) Terapia i aktywizacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną 

osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, skierowana do dzieci i dorosłych (zadanie 

roczne – 14.970,00 zł), 

24) 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 (zadanie 

roczne – 5.000,00 zł), 

25) Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin 

olimpijskich, dotyczy wyłącznie sportowej kategorii wiekowej „senior” (zadanie 

roczne - 800.000,00 zł), 

26) 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 – dotacje dla klubów przeznaczone na stypendia 

sportowe dla zawodników i trenerów (zadanie roczne - 100.000,00 zł), 

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

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa - ze szczególnym 

uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich (zadanie roczne - 600.000,00 zł), 

28) Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 

Tarnowa - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich (zadanie 

roczne - 40.000,00 zł), 

29) Organizacja na terenie miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu 

ponadlokalnym – imprezy biegowe i rowerowe dla amatorów (zadanie roczne -  

50.000,00 zł), 

30) Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Programu Lato w mieście 

bezpieczne wakacje Tarnów 2021, 

31) 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, 

32) 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, 
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33) 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 – w zakresie 

następujących dyscyplin: piłka nożna/futsal, piłka ręczna, piłka siatkowa, 

koszykówka, lekka atletyka i wspinaczka sportowa. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XLII/363/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok 

Zadania zaplanowane do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok 

obejmują działania realizowane przez Gminę Miasta Tarnowa w latach poprzednich, jak 

również nowe zadania rozszerzające dotychczasowy katalog świadczeń.  

Zadania ujęte w Programie finansowane są ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki 

zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Tarnowa na 2021 rok wynoszą 

2.624.000,00 zł. Na działania realizowane przez Urząd Miasta Tarnowa przeznaczona została 

kwota 2.434.000,00 zł, a na działania realizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

kwota 190.000,00 zł.  

Realizacja zadań zaplanowanych w Gminnym Programie uzależniona będzie od rozwoju 

epidemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 
 

Uchwała Nr XLII/364/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa 

na lata 2020 – 2037 

Zmieniono wysokość kwoty uprawniającej Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, wskaźniki zadłużenia, informacje 

uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: Szanuj siebie, innych oraz 

środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 
 

Uchwała Nr XLII/365/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851289,uchwala-nr-xlii3632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-gminnego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851289,uchwala-nr-xlii3632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-gminnego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851289,uchwala-nr-xlii3632020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-gminnego-progr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851394,uchwala-nr-xlii3642020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851394,uchwala-nr-xlii3642020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851394,uchwala-nr-xlii3642020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851398,uchwala-nr-xlii3652020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851398,uchwala-nr-xlii3652020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budz.html
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Uchwała Nr XLII/366/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta 

Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania 

lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii 

Rada Miejska w Tarnowie dokonała zmiany zasad udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub 

wykorzystaniem odnawialnego źródła energii, określonych w regulaminie.  

W Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub 

wykorzystaniem odnawialnego źródła energii, przewidziano przeprowadzanie oględzin przez 

upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Tarnowa przed rozpoczęciem inwestycji, jak i po 

jej zakończeniu. W sytuacji wynikającej z ogłoszonego stanu epidemii koniecznym było 

dostosowanie regulaminu i ograniczanie przeprowadzania oględzin, aby uniknąć zagrożenia 

zarówno dla mieszkańców jak i dla pracowników. Stan zarówno przed jaki i po zrealizowaniu 

inwestycji może być stwierdzany i dokumentowany poprzez wykonanie fotografii. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLII/367/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Orkana, Wolańskiej i Marii 

Dąbrowskiej 

Po wyłonieniu w drodze przetargu Wykonawcy zmiany planu podjęto procedurę jego 

sporządzania.  

Ogłoszono o przystąpieniu do opracowania zmiany planu. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLII/368/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa na rzecz Skarbu Państwa 

Rada Miejska w Tarnowie wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa położonej w Tarnowie 

przy ul. Westwalewicza 6 oraz ośrodka plenerowego mieszczącego się w dworze obronnym  

w Jeżowie wraz z parkiem w celu prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.  

Przedmiotowa uchwała była konsekwencją wcześniej podjętej uchwały Rady Miejskiej  

w Tarnowie Nr XXV/267/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., w której wyrażono zgodę  

na przekazanie prowadzenia Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie Ministrowi Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  

Aktem notarialnym z dnia 5 stycznia 2021 r. Rep. A numer: 10/2021 zawarto umowy 

darowizny.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XLII/369/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przeprowadzona analiza stanu zaangażowania środków PFRON w ramach poszczególnych 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktualnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych wskazała na potrzebę przesunięcia w 2020 r. środków finansowych 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami. W związku z powyższym zmniejszono limit środków 

finansowych na realizację niżej wymienionych zadań o łączną kwotę 27.320,00 zł, w tym: 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851401,uchwala-nr-xlii3662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851401,uchwala-nr-xlii3662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851401,uchwala-nr-xlii3662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851401,uchwala-nr-xlii3662020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851404,uchwala-nr-xlii3672020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851404,uchwala-nr-xlii3672020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851404,uchwala-nr-xlii3672020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851404,uchwala-nr-xlii3672020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-przystapienia-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851407,uchwala-nr-xlii3682020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgod.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851407,uchwala-nr-xlii3682020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgod.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851407,uchwala-nr-xlii3682020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgod.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851410,uchwala-nr-xlii3692020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851410,uchwala-nr-xlii3692020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851410,uchwala-nr-xlii3692020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html
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1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych - z powodu stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2 

w 2020 r. i wprowadzonych obostrzeń, w tym braku możliwości prowadzenia 

działalności przez podmioty organizujące turnusy część osób niepełnosprawnych 

zrezygnowała z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – zmniejszono limit  

z kwoty 278.300,00 zł do wysokości 258.300,00 zł, tj. o kwotę 20.000,00 zł, 

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – brak 

możliwości organizacji imprez ze względu na pandemię SARS-CoV-2 i wprowadzane 

rządowe obostrzenia, w tym zakaz gromadzenia się – zmniejszono limit z kwoty  

16.350,00 zł do wysokości 9.030,00 zł, tj. o kwotę 7.320,00 zł. 

Powstałe oszczędności, tj. 27.320 zł przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym zwiększając limit wydatków z kwoty 1.304.087,00 zł do kwoty 

1.331.407,00 zł. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLII/370/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

- Rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Zasady określone w regulaminie zostały dostosowane do obowiązującego stanu prawnego oraz 

możliwości finansowych gminy. Wprowadzone korekty dotyczą m.in. zmiany minimalnych 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia  

2021 r. Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

Uchwała Nr XLII/371/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu 

dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono 

Ustalono wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Uchwalona wysokość opłat jest 

podstawą do obliczania kwot do zapłaty przez właścicieli odbierających z parkingu 

strzeżonego, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., pojazdy 

usunięte w 2021 roku na podstawie dyspozycji Straży Miejskiej, Policji lub Inspekcji 

Transportu Drogowego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XLII/372/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tarnowa 

Skarżący zarzucił Prezydentowi Miasta Tarnowa „naruszanie Konstytucji RP oraz 

obowiązujących na terenie RP ustaw”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Tarnowie zapoznała się z treścią skargi i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające oparte 

na analizie dokumentacji, wysłuchała również przedstawicieli Prezydenta Miasta Tarnowa, 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o. o. Konkluzją było stwierdzenie Komisji, iż postępowanie Prezydenta 

Miasta Tarnowa było prawidłowe, natomiast w przypadku jednego z zarzutów trwa 

postępowanie administracyjne, w związku z czym Komisja nie zajęła stanowiska w tej kwestii. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie przedłożyła projekt uchwały, 

w którym uznano skargę za bezzasadną, a w zakresie jednego punktu – za przedwcześnie 

złożoną. Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę, przychylając się do stanowiska Komisji. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851414,uchwala-nr-xlii3702020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851414,uchwala-nr-xlii3702020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851417,uchwala-nr-xlii3712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851417,uchwala-nr-xlii3712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851417,uchwala-nr-xlii3712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851417,uchwala-nr-xlii3712020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851420,uchwala-nr-xlii3722020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1851420,uchwala-nr-xlii3722020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-s.html
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Skarżący został zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia skargi, jak również pouczony o treści 

art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego.  

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XLIII/373/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 

ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu 

dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie 

 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

wykonania 

   

1 
Rozbudowa i modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku 

DPS im. Św. Alberta w Tarnowie 

30 czerwca 

2021 r. 

2 
Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

30 czerwca 

2021 r. 

3 
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Pogotowania 

Opiekuńczego przy ul. Szarych Szeregów  

30 czerwca 

2021 r. 

4 Rozbudowa Placu zabaw przy ul. Pułaskiego  
30 czerwca 

2021 r. 

5 Remont budynku KS Iskra 
30 czerwca 

2021 r. 

Okres realizacji obejmuje I półrocze 2021 r. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XLIII/374/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa 

na lata 2020 – 2037 

Zmieniono wysokość kwoty uprawniającej Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki i przychody, rozchody, deficyt budżetowy, 

wskaźniki zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 

budżetowych.  

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: 

1) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I, 

2) Nowe przestrzenie zdarzeń – Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie,  

3) Budowa parkletów, 

4) Modernizacja ulicy Garbarskiej, 

5) Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej nr 5, 

6) Dokumentacje drogowe, 

7) Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych,  

8) Koncepcja zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi, 

9) Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie –  

etap III, 

10) Integracja Transportu Publicznego w Tarnowie, 

11) Budowa ul. Poziomkowej, 

12) Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej, 

13) Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa 

w Tarnowie), Miasto Tarnów, 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858671,uchwala-nr-xliii3732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858671,uchwala-nr-xliii3732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858671,uchwala-nr-xliii3732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858671,uchwala-nr-xliii3732020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-wykaz.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858672,uchwala-nr-xliii3742020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858672,uchwala-nr-xliii3742020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858672,uchwala-nr-xliii3742020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
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14) Budowlane Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSB, 

15) Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa, 

16) Modernizacja ulicy Błonie – etap I, 

17) Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie, 

18) Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby 

Tarnowskiego Parku Doświadczeń, 

19) Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie,  

20) Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

21) Integracja e-usług w informacji przestrzennej, 

22) Rozbudowa ul. Ks. Indyka, 

23) Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru 

– etap I, 

24) Modernizacja ulicy Zakątnej, 

25) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Stefą Aktywności 

Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta 

Tarnów wraz z infrastrukturą, 

26) Budowa połączenia ulicy Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową  

ul. Tuchowskiej do granic miasta, 

27) Remont Drogi powiatowej nr 1363 K od km 1+018,60 do km 1+358,60  

(ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów, 

28) Przebudowa ul. Jarzynowej, 

29) Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej  

w związku z zagrożeniem COVID-19. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 
 

Uchwała Nr XLIII/375/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 
 

Uchwała Nr XLIII/376/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej  

i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” 

Zgodnie z art. 219 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu mogą 

być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane 

według stawek jednostkowych. Na 2021 r. ustalono jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej 

odnoszącą się do usługi rehabilitacyjnej odnośnie jednej osoby niepełnosprawnej w wysokości 

5.232,56 zł x 43 osoby = 225.000,00 zł. Dotacja przedmiotowa w wysokości 100.000 zł została 

przekazana dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakładu Aktywności 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie w styczniu 2021 r. Pozostała kwota, tj. 

125.000,00 zł, zostanie przekazana w kolejnych kwartałach 2021 r. na rachunek bankowy 

Centrum.  
Uchwała została zrealizowana. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858674,uchwala-nr-xliii3752020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858674,uchwala-nr-xliii3752020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858676,uchwala-nr-xliii3762020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-stawek-dotacji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858676,uchwala-nr-xliii3762020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-stawek-dotacji-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858676,uchwala-nr-xliii3762020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-stawek-dotacji-.html


58 

 

Uchwała Nr XLIII/377/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przyjęcia od 

Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji 

kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego 

Na podstawie uchwały Nr LIII/689/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca  

2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu 

ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, w dniu 18 sierpnia 

2014 r. Gmina Miasta Tarnowa zawarła Porozumienie z Powiatem Dąbrowskim. 

Kontynuacja zadania wymaga zawarcia na kolejne lata budżetowe aneksu do wymienionego 

wyżej Porozumienia, określającego wysokość dotacji, sposób jej przekazywania, termin 

wykorzystania oraz obowiązki sprawozdawcze. Zawarty w dniu 20 stycznia 2021 r. Aneks  

Nr 7 do Porozumienia formułuje zasady realizacji zadania w 2021 r. Przyjęcie niniejszej 

uchwały umożliwi mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego utrzymanie ciągłości dostępu do 

usług, realizowanych przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy w Tarnowie, polegających na: 

1) zapewnieniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie 

spowodowanym nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 

2) zapewnieniu w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego  

z przeżywanym kryzysem – do 3 miesięcy. 

Na realizację powyższego zadania w 2021 r. Powiat Dąbrowski planuje przeznaczyć kwotę 

15.000,00 zł.  

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 
 

Uchwała Nr XLIII/378/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzinny Dom”  

w Tarnowie oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

„Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadania statutów placówkom 

opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa 

W związku z potrzebą zabezpieczenia właściwej opieki nad dziećmi poniżej 10 roku życia oraz 

nad rodzeństwami kierowanymi do umieszczenia w pieczy zastępczej, a także brakiem wolnych 

miejsc w istniejących formach pieczy, zarówno na terenie Gminy Miasta Tarnowa, jak również 

innych powiatów, w 2021 r. zostanie uruchomiona Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

„Rodzinny Dom” typu rodzinnego.  

Na dzień 31 marca 2021 r. kończone są prace związane z wyposażeniem i uzyskaniem 

wszystkich wymaganym prawem pozwoleń. Nowopowstały „Rodzinny Dom” będzie się 

znajdował w budynku przy ul. Chemicznej 10a w Tarnowie i będzie przeznaczony dla 8 dzieci 

(za zgodą dyrektora placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne będzie 

umieszczenie w tym samym czasie nie więcej niż 10 dzieci). Planuje się przyjęcie pierwszych 

dzieci w drugim kwartale 2021 r. Placówka jest jednostką budżetową Gminy Miasta Tarnowa, 

obsługę ekonomiczno-administracyjną prowadzić będzie Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie. Koszt uruchomienia placówki z budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa to ok. 240.000,00 zł (w tym remont i zakup wyposażenia). 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji.  

 

Uchwała Nr XLIII/379/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przeprowadzona analiza stanu zaangażowania środków PFRON w ramach poszczególnych 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktualnych potrzeb osób 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858679,uchwala-nr-xliii3772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858679,uchwala-nr-xliii3772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858679,uchwala-nr-xliii3772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858679,uchwala-nr-xliii3772020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858680,uchwala-nr-xliii3782020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-utworzenia-plac.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858692,uchwala-nr-xliii3792020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858692,uchwala-nr-xliii3792020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858692,uchwala-nr-xliii3792020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
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niepełnosprawnych wskazała na potrzebę przesunięcia w 2020 r. środków finansowych 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami. W związku z powyższym zmniejszono limit środków 

finansowych na realizację niżej wymienionych zadań o łączną kwotę 20.450,00 zł, w tym: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych - z powodu stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2 

w 2020 r. i wprowadzonych obostrzeń, w tym braku możliwości prowadzenia 

działalności przez podmioty organizujące turnusy część osób niepełnosprawnych 

zrezygnowała z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – zmniejszono limit  

z kwoty 258.300,00 zł do wysokości 241.240,00 zł, tj. o kwotę 17.060,00 zł, 

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – brak 

możliwości organizacji imprez ze względu na pandemię SARS-CoV-2 i wprowadzane 

rządowe obostrzenia, w tym zakaz gromadzenia się – zmniejszono limit z kwoty  

9.030,00 zł do wysokości 5.640,00 zł, tj. o kwotę 3.390,00 zł. 

Powstałe oszczędności, tj. 20.450,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym zwiększając limit wydatków z kwoty 1.331.407,00 zł do kwoty 

1.351.857,00 zł. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XLIII/380/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej  

w gminnych przewozach pasażerskich 

Postanowienia w/w uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej ZDiK oraz we 

wszystkich autobusach obsługujących linie tarnowskiej komunikacji miejskiej. Uchwalone 

ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w założeniach przy braku 

spadku przewożonych pasażerów mają skutkować dla Gminy Miasta Tarnowa zwiększeniem 

wpływów ze sprzedaży biletów o 500.000,00 zł w skali roku. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XLIII/381/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Uchwała została podjęta w związku z koniecznością dostosowania jej treści do regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa. Uchwała obowiązuje od dnia  

1 stycznia 2021 r. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji.  

 

Uchwała Nr XLIII/382/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Miasta Tarnowa w celu 

niekomercyjnym poprzez umieszczenie na znaczkach personalizowanych 

wyprodukowanych przez Polski Związek Filatelistów – Okręg Tarnowski 

Herb umieszczono na znaczku personalizowanym wyprodukowanym z okazji 40-lecia 

działalności Tarnowskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów oraz na znaczku 

personalizowanym wyprodukowanym z okazji 85-lecia działalności Polskiego Związku 

Filatelistów w Tarnowie.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLIII/383/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad  

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858702,uchwala-nr-xliii3802020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858702,uchwala-nr-xliii3802020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858702,uchwala-nr-xliii3802020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858702,uchwala-nr-xliii3802020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858707,uchwala-nr-xliii3812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858707,uchwala-nr-xliii3812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858707,uchwala-nr-xliii3812020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858711,uchwala-nr-xliii3822020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858711,uchwala-nr-xliii3822020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858711,uchwala-nr-xliii3822020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858711,uchwala-nr-xliii3822020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
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i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad  

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane jest w trakcie procedowania. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XLIII/384/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata  

2017-2022 

W załączniku do uchwały nr XXXVII/368/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 

2017 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata 2017-2022, 

zmienionej uchwałą nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata 2017-2022, 

wprowadzone zostały zmiany. Zmieniony Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Tarnowa 

na lata 2017-2022 został ujęty wykazie gminnych programów rewitalizacji prowadzonych 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLIV/385/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa 

na lata 2020-2037 

Zaktualizowano tabelę główną: dochody, wydatki, przychody, deficyt budżetowy, wskaźniki 

zadłużenia, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. 

Wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach: Utworzenie Strefy Aktywności 

Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLIV/386/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Prezydent Miasta zmienił zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych w uchwale 

budżetowej na 2020 r. oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLIV/387/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r. – 

Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Realizując uchwałę Prezydent Miasta wydał zarządzenie w sprawie informacja o ostatecznych 

kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych 

w uchwale budżetowej na 2021r., zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2021 oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858714,uchwala-nr-xliii3832020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-przygotowania-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858717,uchwala-nr-xliii3842020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-gminnego.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858717,uchwala-nr-xliii3842020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-gminnego.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1858717,uchwala-nr-xliii3842020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-17-grudnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-gminnego.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866681,uchwala-nr-xliv3852020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866681,uchwala-nr-xliv3852020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866681,uchwala-nr-xliv3852020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866684,uchwala-nr-xliv3862020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866684,uchwala-nr-xliv3862020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-zmieniajaca-uchwale-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866685,uchwala-nr-xliv3872020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-uchwala-budzetowa-gminy-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866685,uchwala-nr-xliv3872020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-uchwala-budzetowa-gminy-mi.html
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administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na  

rok 2021. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XLIV/388/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 

Uchwała zawiera wszystkie elementy określone przez ustawę o finansach publicznych, tj.: 

1) prognozę dochodów, limity wydatków, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, 

kwotę długu, wskaźniki zadłużenia, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informacje 

uzupełniające, 

2) przedsięwzięcia bieżące, majątkowe z podziałem na programy, projekty i zadania 

realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego oraz pozostałe, określając jednostkę koordynującą 

wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, nakłady 

poniesione w latach poprzednich, limity wydatków w okresie realizacji oraz limity 

zobowiązań, 

3) objaśnienia przyjętych wartości. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XLIV/389/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich 

zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość zaciągnięcia długoterminowych 

kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego 

deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej. 

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r. przewidziano możliwość 

zaciągnięcia długoterminowych kredytów. Jak powyżej wskazano Gmina Miasta Tarnowa 

zmieniła źródło finansowania powyższych zobowiązań. Na podstawie wymienionej uchwały 

dokonano kolejnej emisji obligacji. 

Miasto dokonało wyboru emitenta. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XLIV/390/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie ustanowienia roku 2021 w Tarnowie – Rokiem Kobiet 

Ustanowienie roku 2021 w Tarnowie – Rokiem Kobiet miało na celu przypomnienie 

historycznych uwarunkowań procesu kształtowania się równouprawnienia kobiet i mężczyzn 

w każdej sferze życia, przede wszystkim zapisu konstytucji marcowej z 1921 r. stanowiącego, 

iż „urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem 

przypisanych”. W ramach obchodów Roku Kobiet zaproponowane zostało zwiększenie liczby 

patronek ulic w mieście oraz organizacja wydarzeń przypominających biografie zasłużonych 

kobiet związanych z Tarnowem.  

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji.  

 

Uchwała Nr XLIV/391/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866687,uchwala-nr-xliv3882020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866687,uchwala-nr-xliv3882020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866691,uchwala-nr-xliv3892020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866691,uchwala-nr-xliv3892020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866691,uchwala-nr-xliv3892020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-emisji-obligacji.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866694,uchwala-nr-xliv3902020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustanowienia-rok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866694,uchwala-nr-xliv3902020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustanowienia-rok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866696,uchwala-nr-xliv3912020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-stwierdzenia-wyg.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1866696,uchwala-nr-xliv3912020-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-stwierdzenia-wyg.html
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Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego Rady Miejskiej w Tarnowie – Pana Ryszarda Pagacza, który pismem z 18 grudnia 

2020 r. zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o wygaszenie mandatu 

w związku z powołaniem go na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

 

I N F O R M A C J A 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie  

podjętych w 2019 r. będących w realizacji w 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/205/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa 

Łączne dochody uzyskane tytułu  wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa w 2020 r. wyniosły 90.159,15 zł.  

 

UCHWAŁA NR XVIII/206/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia  

24 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na opłatę 

reklamową, terminu, warunków oraz trybu składania tych deklaracji 

Rada Miejska w Tarnowie określiła wzory deklaracji na opłatę reklamową, na których 

zobowiązani do jej uiszczenia zadeklarowali obowiązek podatkowy. 

 

UCHWAŁA NR XXI/208/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

Rada Miejska w Tarnowie przyjęła „Program współpracy Gminy Miasta Tarnowa  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz podpisania aneksów do umów 

wieloletnich w 2020 r. organizacje pozarządowe zrealizowały 29 zadań publicznych. 

Dodatkowo w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(tzw. małych grantów) zlecono organizacjom realizacje 13 zadań. Wysokość wydatkowanych 

na wszystkie zadania środków z budżetu Gminy Miasta Tarnowa, budżetu Państwa oraz 

funduszy unijnych to 12 697597 zł. 

 

UCHWAŁA NR XXI/213/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

W 2020 r. ze zwolnienia od podatku od nieruchomości skorzystało 23 podatników, łączna 

kwota zwolnienia wyniosła 1100 480 zł.  

 

UCHWAŁA NR XXI/214/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu 

dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1680956,uchwala-nr-xviii2052019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzen.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1680956,uchwala-nr-xviii2052019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzen.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1680956,uchwala-nr-xviii2052019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzen.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1680956,uchwala-nr-xviii2052019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzen.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1680956,uchwala-nr-xviii2052019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzen.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1680961,uchwala-nr-xviii2062019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-okreslenia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1680961,uchwala-nr-xviii2062019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-okreslenia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1680961,uchwala-nr-xviii2062019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-okreslenia.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696188,uchwala-nr-xxi2082019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-programu-wspolp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696188,uchwala-nr-xxi2082019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-programu-wspolp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696188,uchwala-nr-xxi2082019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-programu-wspolp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696188,uchwala-nr-xxi2082019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-programu-wspolp.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696222,uchwala-nr-xxi2132019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-zwolnien-od-pod.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696222,uchwala-nr-xxi2132019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-zwolnien-od-pod.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696226,uchwala-nr-xxi2142019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wysok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696226,uchwala-nr-xxi2142019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wysok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696226,uchwala-nr-xxi2142019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wysok.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696226,uchwala-nr-xxi2142019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wysok.html
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Ustalono wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Uchwalona wysokość opłat była 

podstawą do obliczania kwot do zapłaty przez właścicieli odbierających z parkingu 

strzeżonego, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., pojazdy 

usunięte w 2020 roku na podstawie dyspozycji Straży Miejskiej, Policji lub Inspekcji 

Transportu Drogowego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. W 2020 r., na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym, podejmowano 

czynności związane z usunięciem 41 pojazdów i w tych przypadkach uchwała ta stanowiła 

podstawę do obliczenia kwot do zapłaty przez właścicieli odbierających pojazdy.  

UCHWAŁA NR XXI/215/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 listopada 

2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Od kwietnia 2020 r. Gmina Miasta Tarnowa nie świadczy usługi odbioru odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Tarnowa, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Podjęcie w/w uchwały wynikało z zapisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach dokonaną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1579) gdzie 

ustawodawca m.in. wprowadził dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zasadę 

dobrowolności korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych organizowanych przez 

gminę. Powyższe przepisy generowały szereg negatywnych konsekwencji dla gminy jak np. 

konieczność zapłaty kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy na usługi odbioru 

odpadów komunalnych w zakresie szacowanej do odbioru ilości odpadów.  

 

UCHWAŁA NR XXI/216/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Rada Miejska w Tarnowie wprowadziła uiszczanie kwartalne opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi co spowodowało usprawnienie jej poboru i księgowanie.  

 

UCHWAŁA NR XXI/226/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 listopada 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa 

Zmiany w statutach osiedli Gminy Miasta Tarnowa weszły w życie z dniem rozpoczęcia 

kadencji rad osiedli obejmującej lata 2020-2025 (z wyjątkiem zapisów dotyczących czasu 

trwania głosowania w wyborach do rad osiedli, które obowiązują od 31 grudnia 2019 r.).  

Zobowiązano rady osiedli do organizowania posiedzeń nie rzadziej niż raz na kwartał, 

uregulowano kwestię wygaśnięcia członkostwa w radach osiedli, jak również na wniosek 

Prezydenta Miasta Tarnowa wprowadzono zapisy o wieloletnich programach rozwoju osiedli, 

które umożliwią realizację zadań osiedlowych wykraczających poza możliwości budżetowe  

w jednym roku. 

 

UCHWAŁA NR XXI/227/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 listopada 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki 

pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 „Zielone” 

Zmiany w statucie Osiedla Nr 16 „Zielone” weszły w życie z dniem rozpoczęcia kadencji rad 

osiedli obejmującej lata 2020-2025 (z wyjątkiem zapisów dotyczących czasu trwania 

głosowania w wyborach do rad osiedli, które obowiązują od 31 grudnia 2019 r.). Zobowiązano 

radę osiedla do organizowania posiedzeń nie rzadziej niż raz na kwartał, uregulowano kwestię 

wygaśnięcia członkostwa w radzie osiedla, jak również na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696228,uchwala-nr-xxi2152019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-uchylajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696228,uchwala-nr-xxi2152019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-uchylajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696228,uchwala-nr-xxi2152019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-uchylajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696228,uchwala-nr-xxi2152019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-uchylajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696229,uchwala-nr-xxi2162019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-terminu-czestot.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696229,uchwala-nr-xxi2162019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-terminu-czestot.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696229,uchwala-nr-xxi2162019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-terminu-czestot.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696551,uchwala-nr-xxi2262019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696551,uchwala-nr-xxi2262019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696552,uchwala-nr-xxi2272019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696552,uchwala-nr-xxi2272019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1696552,uchwala-nr-xxi2272019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-28-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spr.html
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wprowadzono zapisy o wieloletnich programach rozwoju osiedla, które umożliwią realizację 

zadań osiedlowych wykraczających poza możliwości budżetowe w jednym roku.  
 

UCHWAŁA Nr XXII/231/2019 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego 

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie 

Okres realizacji obejmuje I półrocze 2020 r. Zadania zostały szczegółowo opisane w 

informacji o przebiegu Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2020 rok. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Plan 

wydatków 
Wykonanie 

Termin 

wykonania 

zadania 

wg uchwały 

Termin 

wykonania 

zadania 

      

1 

Modernizacja al. Solidarności 

Zadanie niezrealizowane. 

W 2019 r. zlecono wykonanie modernizacji 

al. Solidarności na odcinku od przejścia dla 

pieszych przy Urzędzie Wojewódzkim do 

skrzyżowania z ul. Klikowską. Zakres prac 

obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni na 

tej części ulicy. W trakcie odbiorów 

powykonawczych stwierdzono koleinowanie masy 

na części ulicy. W związku z powyższym 

wezwano Wykonawcę o przedstawienie 

dodatkowych badań i opinii technicznej dotyczącej 

ustalenia przyczyn powstania przedwczesnej 

deformacji nawierzchni al. Solidarności. W lutym 

2020 r. została przedstawiona przez Wykonawcę 

opinia niezależnego, akredytowanego Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów Zakładu Technologii 

Nawierzchni w Warszawie, na podstawie której 

Zamawiający zażądał wykonania robót, które 

wyeliminują nieprawidłowości, tj. wymianę 

nawierzchni na tej części ulicy. Wykonawca miał 

przystąpić do prac naprawczych - wymiany 

nawierzchni. Ostatecznie prace te z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego nie zostały 

wykonane do końca czerwca. W dniu 29 czerwca 

został spisany protokół odbioru robót za 

wyjątkiem wykonania warstw asfaltowych, co do 

których w dokumentach IBDiM sformułowano 

zastrzeżenia w zakresie jakości wykonanych prac. 

Wynagrodzenie nie zostało wypłacone, ponieważ 

pomimo odbioru części prac Wykonawca nie 

złożył do 30 czerwca 2020 r. faktury korygującej 

na odebrany zakres robót. Zadanie zostało 

wprowadzone do budżetu 2020 do wysokości 

protokołu odbioru. 

690.000,00 0,00 
30 czerwca 

2020 r. 
 

2 

Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy 

Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą 

Zadanie nie zrealizowane. 

Projektant nie przedłożył dokumentacji w terminie 

umownym. 

 Od 30 kwietnia 2020 r. wykonawcy naliczane są 

kary umowne za niedotrzymanie terminu 

wykonania dokumentacji projektowej. 

29.600,00 0,00 
30 czerwca 

2020 r. 
 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704035,uchwala-nr-xxii2312019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704035,uchwala-nr-xxii2312019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704035,uchwala-nr-xxii2312019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704035,uchwala-nr-xxii2312019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wykazu.html
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3 

Piaskówka bez barier – likwidacja barier w 

infrastrukturze drogowej 

Zadanie zrealizowane. 

W ramach zadania wykonano następujące prace: 

- ul. Jastruna - Nałkowskiej: uzupełnienie 

podbudowy i przełożenie płytek chodnikowych o 

pow. 14 m², ułożenie nowego krawężnika o dł. 

10 m, 

- ul. Jastruna - Przybyłkiewicza: uzupełnienie 

podbudowy i przełożenie płytek chodnikowych o 

pow. 14 m², ułożenie nowego krawężnika o dł. 10 

m, 

- ul. Gojawiczyńskiej: uzupełnienie podbudowy i 

przełożenie płytek chodnikowych o pow. 79,5 m², 

ułożenie nowego krawężnika o dł. 15 m wraz z 

regulacją wpustu ulicznego. 

12.500,00 12.498,73 
30 czerwca 

2020 r. 

28 stycznia 

2020 r. 

4 

Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie 

miasta do wymogów EuroVelo 

Zadanie zrealizowane. 

Wykonano docelową organizację ruchu na 

ścieżkach rowerowych na terenie miasta Tarnowa, 

oznakowanie pionowe i poziome. 

365.310,00 365.310,00 
30 czerwca 

2020 r 

15 stycznia 

2020 r. 

5 

Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz 

dostosowanie istniejących do obowiązujących 

przepisów 

Zadanie zrealizowane. 

Wykonano przebudowę i budowę nowych ścieżek 

rowerowych (konstrukcja wraz z nawierzchnią) w 

granicach miasta Tarnowa, w ciągach ulic: Sitki, 

Legionów, Indyka, Kwiatkowskiego, Klikowskiej, 

Jana Pawła II i Piłsudskiego celem dostosowania 

do wymogów EuroVelo. 

63.730,00 63.730,00 
30 czerwca 

2020 r 

25 czerwca 

2020 r. 

6 

Przebudowa ul. Rady Europy 

Zadanie nie zrealizowane. 

W sierpniu 2019 r. geodeta na zlecenie projektanta 

wykonał mapę do celów projektowych. W lutym 

2020 r. właściciele działek prywatnych 

zlokalizowanych zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w pasie 

drogowym wystąpili z wnioskiem o dokonanie 

podziału nieruchomości. Z mocy prawa działki w 

pasie drogowym przeszły na własność GMT w 

marcu 2020 r. Zaszła konieczność aktualizacji 

mapy do celów projektowych o nowy podział 

działek. W czerwcu 2020 r. uzyskano powyższą 

informację, a czas niezbędny do aktualizacji mapy 

do celów projektowych nie pozwolił na 

zakończenie zadania przed 30.06.2020r. 

52.942,00 0,00 
30 czerwca 

2020 r 
 

7 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej 

Zadanie zrealizowane. 

Usunięto drzewo kolidujące z projektowaną 

kanalizacją deszczową. 

1.000,00 920,06 
30 czerwca 

2020 r 

14 

kwietnia 

2020 r. 

8 

Rozbudowa ul. Wolności i Niezawisłości wraz 

z odwodnieniem ul. Pszennej 

Zadanie zrealizowane. 

W wykonano dokumentację obejmującą 

rozbudowę ulic Wolności i Niezawisłości wraz z 

budową chodnika, budową kanalizacji opadowej 

na ulicach Wolności i Niezawisłości oraz 

48.500,00 48.500,00 
30 czerwca 

2020 r 

14 stycznia 

2020 r. 
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ul. Pszennej oraz przebudową infrastruktury 

towarzyszącej. 

9 

Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, 

piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta 

Tarnowa przy ul. Nowej 4 

Zadanie zrealizowane. 

Inwestycja została zakończona i odebrana. 

275.820,00 271.819,97 
31 marca 

2020 r. 

20 marca 

2020 r. 

10 

Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy 

Szkole Podstawowej nr 9 

Zadanie zrealizowane. 

Opracowano dokumentacje projektową. 

275.000,00 275.000,00 
30 czerwca 

2020 r 

12 lutego 

2020 r. 

11 

Remont i przebudowa budynku przy 

ul. Brodzińskiego 14 na potrzeby pomocy 

społecznej 

Zadanie zrealizowane. 

Opracowano dokumentacje projektową. 

49.815,00 49.815,00 
30 czerwca 

2020 r 

15 maja 

2020 r. 

12 

Remont ogrodzenia przy placu zabaw na 

os. Koszyckim 

Zadanie zrealizowane. 

Wykonano remont części ogrodzenia placu zabaw. 

20.000,00 19.999,54 
30 czerwca 

2020 r 

30 czerwca 

2020 r. 

13 

Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków 

Zadanie nie zrealizowane. 

Zapłacono za przyłącz energetyczny do fontanny. 

Ze względu na niesprzyjające warunki 

atmosferyczne (niskie temperatury i opady 

deszczu) dokończenie inwestycji nie było możliwe 

w wyznaczonym terminie. Zadanie zostało 

przeniesione do budżetu na 2020 r. 

218.619,00 662,87 
30 czerwca 

2020 r 

13 marca 

2020 r. 

14 

Budowa oświetlenia na ul. Raginisa i 

Warneńczyka 

Zadanie zrealizowane. 

Wykonano dokumentację na budowę 5 lamp 

oświetlenia na ul. Raginisa i 5 lamp oświetlenia na 

ul. Warneńczyka. 

14.501,70 14.501,70 
30 czerwca 

2020  

8 maja 

2020 r. 

15 

Budowa oświetlenia na ul. Zuchów 

Zadanie zrealizowane. 

Wykonano dokumentację projektową na budowę 7 

lamp oświetlenia. 

7.900,00 7.900,00 
30 czerwca 

2020  

19 grudnia 

2019 r. 

16 

TCK – wykonanie izolacji pionowej w 

Tarnowskim Centrum Kultury – Rynek 5 

Zadanie zrealizowane. 

Wykonano izolację pionową ścian 

fundamentowych budynku Tarnowskiego Centrum 

Kultury wzdłuż ul. Krótkiej oraz od Rynku. 

380.000,00 263.840,73 
30 czerwca 

2020  

22 czerwca 

2020 r. 

17 

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu 

Bimy 

Zadanie zrealizowane. 

Odebrano uzgodnioną dokumentacje projektową 

9.840,00 9.840,00 
30 czerwca 

2020  

20 stycznia 

2020 r. 

18 

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy 

ul. Legionów w Tarnowie 

Zadanie niezrealizowane. 

Odstąpiono od umowy na realizację inwestycji z 

winy wykonawcy. Zadanie zostało przeniesione do 

budżetu na 2020 r. 

364.000,00 0,00 
30 czerwca 

2020  
 

 

UCHWAŁA Nr XXII/232/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2020 rok 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704042,uchwala-nr-xxii2322019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704042,uchwala-nr-xxii2322019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704042,uchwala-nr-xxii2322019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-gminnego-program.html
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Zapisy Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2020 rok stanowiły kontynuację działań 

prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa w latach poprzednich w oparciu o ustawę z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Powyższe ustawy zobowiązują 

samorządy gminne do corocznego tworzenia planu działań w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W celu wypełnienia zapisów obu 

cytowanych ustaw opracowany został projekt Programu, który odpowiada zakresowi zadań,  

o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz w art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przyjęto założenie, 

że z uwagi na pokrewność problematyki i wspólne źródło finansowania zadań, projekt 

Programu stanowi jeden dokument. 

Realizacja wyżej wymienionego Programu przebiegała w szczególnych warunkach w związku 

z panującą od marca 2020 r. na terenie kraju pandemią COVID-19 i wprowadzonymi 

obostrzeniami i zakazami. Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej nie zrealizowano 

części zadań zaplanowanych na 2020 r., realizacja innych była mocno ograniczona.  
 

UCHWAŁA NR XXII/235/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Tarnowskiego zadania polegającego na 

prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego 

Powiat Tarnowski zwrócił się z prośbą o możliwość podpisania porozumienia pomiędzy 

Powiatem Tarnowskim a Gminą Miasta Tarnowa dotyczącego kompleksowej realizacji zadań 

z zakresu interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego przez 

funkcjonujący na terenie Tarnowa Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia 

Ofiar Przemocy. Porozumienie określało zasady realizacji zadania w 2020 r. 

Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwiło mieszkańcom Powiatu Tarnowskiego dostęp do usług, 

realizowanych przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 

w Tarnowie, w szczególności polegających na: 

1) zapewnieniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie 

spowodowanym nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 

2) zapewnieniu w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego  

z przeżywanym kryzysem – do 3 miesięcy. 

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało w 2020 r. 108 osób będących 

mieszkańcami powiatu tarnowskiego. Na realizację powyższego zadania Powiat Tarnowski 

przeznaczył w 2020 r. kwotę w wysokości 50.000 zł.  

 

UCHWAŁA NR XXII/236/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie 

przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka 

interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego 

Uchwałą Nr LIII/689/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014 r. Rada Miejska 

w Tarnowie wyraziła zgodę na zawarcie Porozumienia z Powiatem Dąbrowskim w sprawie 

realizacji zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla 

mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. Stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Miasta 

Tarnowa a Powiatem Dąbrowskim zawarte zostało w dniu 18 sierpnia 2014 r.  

Realizacja zadania w kolejnych latach budżetowych wymaga zawarcia corocznie stosownego 

aneksu do w/w Porozumienia, w którym określa się wysokość dotacji, sposób jej 

przekazywania, termin wykorzystania oraz obowiązki sprawozdawcze. W dniu 13 stycznia 

2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Powiatem Dąbrowskim zawarty został stosowny 

Aneks na 2020 r. 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704058,uchwala-nr-xxii2352019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-od-pow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704058,uchwala-nr-xxii2352019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-od-pow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704058,uchwala-nr-xxii2352019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-od-pow.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704060,uchwala-nr-xxii2362019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704060,uchwala-nr-xxii2362019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704060,uchwala-nr-xxii2362019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704060,uchwala-nr-xxii2362019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-.html
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Przyjęcie i realizacja w/w uchwały umożliwiła mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego 

utrzymanie ciągłości dostępu do usług, realizowanych przez Tarnowski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, polegających na: 

1) zapewnieniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie 

spowodowanym nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 

2) zapewnieniu w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego  

z przeżywanym kryzysem – do 3 miesięcy. 

W 2020 r., z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 9 osób (telefonicznie). 

Gmina Miasta Tarnowa otrzymała od Powiatu Dąbrowskiego dotację w wysokości 15.000 zł. 

 

UCHWAŁA NR XXII/242/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 grudnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej  

w gminnych przewozach pasażerskich 

Postanowienia uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej ZDiK oraz we 

wszystkich autobusach obsługujących linie tarnowskiej komunikacji miejskiej.  

Podjęcie powyższej uchwały skutkuje dla Gminy Miasta Tarnowa prawem do pełnego 

odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu usług przewozowych. 

UCHWAŁA NR XXII/249/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 grudnia 

2019 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 

Uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Realizując uchwałę Prezydent Miasta wydał zarządzenie w sprawie informacja o ostatecznych 

kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa ujętych 

w uchwale budżetowej na 2020 r., zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

Tarnowa na rok 2020 oraz zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na  

rok 2020. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

UCHWAŁA NR XXII/250/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata  

2020 - 2037 

Uchwała zawiera wszystkie elementy określone przez ustawę o finansach publicznych, tj.: 

1) prognozę dochodów, limity wydatków, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, 

kwotę długu, wskaźniki zadłużenia, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informacje 

uzupełniające, 

2) przedsięwzięcia bieżące, majątkowe z podziałem na programy, projekty i zadania 

realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego oraz pozostałe, określając jednostkę koordynującą 

wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, nakłady 

poniesione w latach poprzednich, limity wydatków w okresie realizacji oraz limity 

zobowiązań, 

3) objaśnienia przyjętych wartości. 

Powyższa uchwała przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

UCHWAŁA NR XXII/251/2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej          

i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704085,uchwala-nr-xxii2422019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704085,uchwala-nr-xxii2422019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704085,uchwala-nr-xxii2422019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704085,uchwala-nr-xxii2422019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-spra.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1709686,uchwala-nr-xxii2492019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-uchwala-budzetowa-gminy-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1709686,uchwala-nr-xxii2492019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-uchwala-budzetowa-gminy-mi.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1709687,uchwala-nr-xxii2502019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1709687,uchwala-nr-xxii2502019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1709687,uchwala-nr-xxii2502019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-wieloletniej-pro.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704102,uchwala-nr-xxii2512019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-stawek-dotacji-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704102,uchwala-nr-xxii2512019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-stawek-dotacji-p.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1704102,uchwala-nr-xxii2512019-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-stawek-dotacji-p.html
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Zgodnie z art. 219 ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu mogą być 

udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane 

według stawek jednostkowych. Na 2020 r. ustalono jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej 

odnoszącą się do usługi rehabilitacyjnej odnośnie jednej osoby niepełnosprawnej w wysokości 

8.870,97 zł x 31 osób = 275.000 zł. W 2020 r. przekazano dotację przedmiotową dla Centrum 

Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne 

Wzgórze” w wysokości 275.000 zł. Centrum wykorzystało w 2020 r. dotację w wysokości 

274.934,37 zł, a częściowo niewykorzystaną dotację w wysokości 65,63 zł zwrócono na 

rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa. 
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Sprawozdanie z realizacji  

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Miasta Tarnowa 

w 2020 roku 

 

Tarnów, marzec 2021 r. 

 

I. Wprowadzenie 

 
 Gmina Miasta Tarnowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 956), od kilkunastu lat prowadzi szereg działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niniejsze sprawozdanie dotyczy działań podejmowanych  

w 2020 roku, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016 – 2020, przyjętym Uchwałą Nr 

XXXII/303/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia30 listopada 2016 roku.  

 Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Realizowane  

w ramach Programu działania obejmowały cztery obszary: 

1. Podniesienie świadomości indywidualnej i społecznej w zakresie zjawiska przemocy  

w rodzinie. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 

3. Intensyfikacja działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych i uprawnionych do 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jakości i dostępności świadczonych usług,  

w tym zakresie poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr. 

 Sprawozdanie stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach Programu i zawiera 

dane za rok 2020, dotyczące sposobu realizacji zadań przez instytucje działające w Tarnowie,  

w obszarze przeciwdziałania przemocy. 
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II. Realizacja „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie” za 2020 rok. 

 
1. Cel szczegółowy – Podniesienie świadomości indywidualnej i społecznej  

w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie. 
 

Przemoc jest zjawiskiem destruktywnym dla wszystkich jej uczestników, niezależnie od tego, 

po której stronie się znajdują. Dlatego w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania temu zjawisku 

niezbędne jest podejmowanie działań profilaktycznych, które stanowią istotne uzupełnienie całego 

procesu pomagania. Niezwykle ważnym jest, aby podejmować te działania we wszystkich obszarach i 

środowiskach. Chodzi tu między innymi o propagowanie właściwych postaw i mechanizmów, już w 

najwcześniejszym okresie życia. Pozwolą one w późniejszym życiu skutecznie bronić się przed 

przemocą, rozwiązywać konflikty bez użycia agresji oraz w sposób właściwy na nią reagować i nie 

dopuszczać się jej stosowania. 

Działania profilaktyczne realizowane były na poziomie informacyjnym, edukacyjnym               i 

obejmowały takie działania jak: 

1. diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Tarnowa; 

2. organizację kampanii społecznych kierowanych do mieszkańców miasta dotyczących zjawiska 

przemocy w rodzinie; 

3. nawiązanie współpracy z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi; 

4. opracowanie i realizacja programów, warsztatów profilaktycznych, których celem było promowanie 

prawidłowych metod wychowawczych, w tym w rodzinach zagrożonych przemocą      w rodzinie; 

5. prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych, alternatyw wobec stosowania przemocy, metod i kompetencji 

rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka; 

6. wspieranie rodziny poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w ramach mediacji rodzinnej; 

7. organizowanie w szkołach spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w 

rodzinie adresowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

 

Ad. 1. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

 Działania wobec osób uwikłanych w przemoc planowane są w oparciu o diagnozę zjawiska 

przemocy w rodzinie. Diagnoza przemocy oparta jest o dane Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz o raport pn. „Diagnoza lokalnych 

problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa.” Raport ten Urząd Miasta Tarnowa zleca do 

realizacji co dwa lata. Zaplanowana w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. „Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców 

miasta Tarnowa” z uwagi na stan epidemii nie została zrealizowana. Jeżeli ogłoszone przez 

Ministerstwo Zdrowia warunki sanitarno – epidemiologiczne pozwolą na zlecenie wymienionego 

zadania w 2021 r., Gmina Miasta Tarnowa zleci wykonanie Diagnozy. 
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Ad. 2. Organizacja kampanii społecznych, kierowanych do mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, 

dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. 

 W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie po raz dziewiąty włączył się 

w międzynarodową Kampanię przeciwko przemocy pn. „Biała Wstążka”. Hasłem przewodnim akcji 

były słowa: „Przemoc w rodzinie – kto może Ci pomóc”. Kampania w 2020 r. ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju miała inny charakter aniżeli w poprzednich latach. Wszelkie działania 

podejmowane w trakcie Kampanii odbywały się przy użyciu zdalnych środków komunikacji.  

 W trakcie tegorocznej Kampanii mieszkańcy Tarnowa zostali zapoznani z instytucjami, które 

zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołane zostały do pracy na rzecz rodzin 

uwikłanych w przemoc. Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie pojawiały się treści związane z kompetencjami tych instytucji z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Przy współpracy z Niezależnym Serwisem Informacyjnym KADR powstał cykl 

wywiadów z przedstawicielami instytucji powołanych do działań w ramach systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na temat ich uprawnień i kompetencji, które  

w trakcie Kampanii pojawiały się na stronach internetowych Niezależnego Serwisu Informacyjnego 

KADR oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Pracownicy Tarnowskiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy przygotowali materiały informacyjne dot. zjawiska 

przemocy w rodzinie w formie cyklu filmików, które zamieszczane były na stronie internetowej 

Ośrodka. Na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Tarnowie ukazywały się artykuły przygotowane przez psychologów poradni. Motywy przewodnie 

tekstów skupione były wokół tematyki dziecka krzywdzonego, mitów dotyczących przemocy w 

rodzinie, rodzicielskich postaw przemocowych, rozwiązywania konfliktów metodą „bez porażek” itp. 

 Podczas Kampanii mieszkańcy miasta mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji 

z psychologiem, prawnikiem oraz pedagogiem. W trakcie Kampanii dyżur pełniła również „osoba 

pierwszego kontaktu” Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji  

im. H.J. Tarnowskiego. 

 W dniu 27.11.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie dla specjalistów zajmujących się 

procedurą „Niebieskie Karty” pod nazwą: „Jak diagnozować przemoc i udzielać wsparcia 

w rodzinach z problemem alkoholowym? Zmiany w przepisach związanych z oddziaływaniem wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie”. Szkolenie miało charakter interdyscyplinarny, wzięło 

w nim udział 11 osób z różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, tj. przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownicy 

Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Tarnowie, funkcjonariusze Policji, przedstawiciele oświaty. 

Szkolenie prowadziła Pani Liliana Krzywicka – mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej – Warszawa), mgr socjologii (Uniwersytet Śląski – Katowice), kierownik Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Katowicach, superwizor w zakresie Interwencji Kryzysowej PTP, członek 

Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista i superwizor ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA, Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Katowicach, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na 

rozwiązaniach, trener asertywności. 

Organizatorem Kampanii był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Urząd Miasta 

Tarnowa. Partnerami Kampanii byli: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Policja, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie, Prokuratura Rejonowa 
w Tarnowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Specjalistyczna Poradnia 
Profilaktyczno – Terapeutyczna, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, Tarnowskie 
Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. 
 W 2020 roku w działania w ramach Kampanii zaangażowane były również tarnowskie szkoły. 

Instytucje te dla dzieci organizowały zdalnie pogadanki z psychologiem lub pedagogiem, audycje 
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radiowe, konkursy plastyczne, redagowano również gazetki tematyczne. Na stronach internetowych 

placówek oświatowych pojawiały się informacje dot. zjawiska przemocy w rodzinie. 

W powyższe działania zaangażowanych było łącznie 8 placówek oświatowych: 

 - II Liceum Ogólnokształcące, 

- Szkoła Podstawowa Nr 24, 

- Szkoła Podstawowa Nr 11, 

- Szkoła Podstawowa Nr 15, 

- Szkoła Podstawowa Nr 1, 

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych, 

- Zespół Szkół Niepublicznych, 

- Zespół Szkół Technicznych. 

 Kampania „Biała Wstążka” jest narzędziem mającym na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na 

zjawisko przemocy, promować aktywną postawę w reagowaniu na przemoc oraz zachęcać by nie 

pozostawać obojętnym wobec tego problemu. 

Informacje na temat Kampanii publikowane były w prasie oraz telewizji lokalnej. 

W środkach komunikacji miejskiej, a także w tarnowskich instytucjach rozwieszone zostały plakaty 

informujące o Tygodniu Kampanii. Łącznie rozwieszono 200 plakatów.  

 

Ad. 3. Nawiązanie współpracy z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. 

 W 2020 r. z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju nie realizowano żadnego projektu przy 

współpracy z kościołami lub innymi związkami wyznaniowymi. 

 

Ad. 4. Opracowanie i realizacja programów, warsztatów profilaktycznych, których celem jest 

promowanie prawidłowych metod wychowawczych, w tym w rodzinach zagrożonych przemocą w 

rodzinie. 

 W ramach działań profilaktycznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

umożliwia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

w tym zagrożonym przemocą w rodzinie korzystanie ze wsparcia asystenta rodziny. 

Praca asystentów polegała na wspieraniu rodzin, przede wszystkim poprzez konsultacje i działania o 

charakterze edukacyjnym, m.in. w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dzieckiem, 

prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym gospodarowania budżetem oraz funkcjonowania 

społecznego.  

 W 2020 roku asystenci rodziny współpracowali z 71 tego typu rodzinami, z tego 20 rodzin było 

objętych kontraktem socjalnym w ramach projektu socjalnego „Intensywna praca asystenta rodziny z 

rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych”.  

Z rodzinami uczestniczącymi w projekcie, oprócz asystentów rodziny, ściśle współpracowali również 

pracownicy socjalni. 

 W działania profilaktyczne zaangażowana jest Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – 

Terapeutyczna w Tarnowie. Poradnia w 2020 roku prowadziła zajęcia psychoedukacyjne pn. „Szkoła 

dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia adresowane były do rodziców, wychowawców, nauczycieli 

i pedagogów. Celem głównym warsztatów było budowanie i wzmocnienie relacji dorosły – dziecko, w 

tym: 
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- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, 

- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, 

- aktywne, wspierające słuchanie, 

- motywowanie dziecka do współdziałania, 

- modyfikacja niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, 

- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole, 

- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, 

- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, 

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. 

W roku 2020 w zajęciach uczestniczyło 8 osób.  

 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w 2020 roku uruchomiła grupę 

wsparcia dla rodziców. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju grupa wsparcia odbywała się w 

formie online. Grupa adresowana była do rodziców zainteresowanych wprowadzaniem zmian w swoich 

relacjach z dziećmi. Celem grupy było wsparcie rodziców w ich codziennym funkcjonowaniu. Podczas 

spotkań rodzice mieli możliwość poszerzania kompetencji rodzicielskich, zwiększenie sieci kontaktów 

społecznych, dostarczania sobie nawzajem informacji, porad oraz wymiany doświadczeń. W 2020 roku 

w spotkaniach grupy wzięło udział 8 osób. 

 Poradnia w 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie zrealizowała szkolenie 

dla rodziców pn. „Rozwój w okresie nastoletnim” w którym wzięło udział 25 rodziców. Celem 

szkolenia było zapoznanie uczestników z specyfiką rozwoju dziecka w okresie nastoletnim. Rodzice 

mogli dowiedzieć się o typowych problemach wychowawczych w tym okresie rozwoju dziecka oraz 

możliwych rozwiązaniach tych problemów. 

 Rodzice uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły 

Podstawowej nr 8, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w 2020 r. mieli 

również możliwość uczestnictwa w „Programie zapobiegania zachowaniom suicydalnym”. Celem 

programu było podniesienie świadomości rodziców nt. depresji, autoagresji, zagrożenia samobójstwem 

u dzieci i młodzieży. Rodzice mieli możliwość poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne informacje o tym: 

• co jest sygnałem depresji w zachowaniu dziecka – szczególnie w domu i w szkole, 

• jakie wczesne sygnały ostrzegawcze wysyła dziecko, które zamierza podjąć próbę samobójczą,  

• co rodzic może w sytuacji kryzysowej, 

• jak zapobiegać niepokojącym sytuacjom. 

W programie wzięło łącznie udział 203 rodziców.  

 W ramach działań profilaktycznych Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie  

 w 2020 roku realizowała zajęcia warsztatowe pn. „Jak być dobrym rodzicem”. 

Zajęcia adresowane były do rodziców dzieci z terenu miasta Tarnowa. Celem warsztatów było 

poszerzenie wiedzy uczestników na temat wychowania oraz doskonalenie umiejętności 

wychowawczych. W zajęciach uczestniczyło 12 osób.  

 Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 w 2020 r. Realizowane były warsztaty edukacyjne pn. 

„Rodzicem się stajesz”. Warsztaty adresowane były do rodziców w celu wzmocnienia ich kompetencji 

opiekuńczo – wychowawczych. W zajęciach wzięło udział 8 osób. 

 Działania profilaktyczne obejmują również szereg działań i inicjatyw realizowanych na terenie 

tarnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które zostały zawarte 

w poniższej tabeli.  
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Lp. Instytucja Rodzaj podjętych działań Wskaźniki 

1. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących  

i Technicznych 

- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów 

pn. „Emocjonalny zawrót głowy”. Celem warsztatów 

była edukacja młodzieży nt. jak radzić sobie z lękiem 

oraz stresem, 

- realizacja programu pn. „ARS czyli jak dbać o 

miłość”, którego celem było ograniczenie 

niekorzystnych następstw zdrowotnych, 

prokreacyjnych i społecznych związanych z 

używaniem i nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w 

dorosłe życie. Program skierowany jest do młodzieży 

w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy 

angażujące ich rodziców. 

Liczba uczestników 

programu: 600 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 - program pn. „Trzymaj formę”, którego celem jest  

propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności 

fizycznej i zdrowej diety. 

- programy: „Nie pal przy mnie proszę” oraz „ 

Znajdź właściwe rozwiązanie”. Celem programów 

było zmniejszenie narażania dzieci na bierne palenie 

tytoniu oraz zapobieganie palenia tytoniu wśród 

młodzieży szkolnej, 

- program „Jak żyć z ludźmi. Umiejętności 

interpersonalne”, którego celem było wzmocnienie 

kompetencji interpersonalnych wśród uczniów, 

- program „ Cyberbezpieczeństwo”, który ma na celu 

edukację młodzieży dot. zjawiska cyberprzemocy. 

Liczba uczestników 

programu: 321 

3. Szkoła Podstawowa Nr 

10. 

- program wychowawczo – profilaktyczny pn. "Spójrz 

Inaczej" to zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej 

pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej            

i gimnazjum oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. 

Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu 

powstawania negatywnych zachowań u dzieci i 

młodzieży. Program uczy je rozumienia siebie i innych, 

rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb             i 

wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego 

radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności 

dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie 

oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości 

nie sięgały w tym celu po środki uzależniające, 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. 

„Cukierki” 

Cele programu: 

• przybliżenie dzieciom podstawowych 

informacji na temat środków uzależniających 

i zagrożeń z nimi związanych;  

• umiejętność zauważania i nazywania uczuć 

własnych i innych ludzi;  

• rozwijanie samodzielnego i twórczego 

myślenia;  

• wzmacnianie pozytywnego obrazu samego 

siebie i samooceny;  

• nauka współpracy jako formy zapobiegającej 

zachowaniom agresywnym;  

• kształtowanie umiejętności troski o własne 

bezpieczeństwo w relacjach z innymi;  

• nauka postaw asertywnych względem osób 

nieznajomych;  

Liczba uczestników 

programu: 174 
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• rozwijanie postawy szacunku i zaufania 

w stosunku do szkolnego personelu 

pedagogicznego, technicznego jak i innych 

osób mogących udzielić wsparcia 

w problemach wydarzających się na terenie 

szkoły.  

- program profilaktyczno -wychowawczy pn. 

„Apteczka pierwszej pomocy Emocjonalnej”. Celem 

programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych 

umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz 

przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami, 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. 

„Magiczne Kryształy”. Program dotyczy edukacji nt. 

przemocy przedstawianej w mediach. Jego zadaniem 

jest zapobieganie zjawisku agresji u dzieci i młodzieży, 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. „Trzy 

koła”, celem programu jest: rozwijanie pozytywnych 

więzi między wychowawcami a uczniami i pomiędzy 

uczniami, rozwijanie u uczniów postaw 

prospołecznych i prozdrowotnych, przyczynianie się 

do zapobiegania wśród uczniów nadużywania środków 

uzależniających, zapobieganiu aktom agresji i 

przemocy oraz nieszczęśliwym wypadkom, rozwijanie 

współpracy 

z rodzicami uczniów. 

4. Szkoła Podstawowa Nr 9 - programy profilaktyczno – wychowawcze pn.: 

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Nie 

pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”,  

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. 

„Przyjaciele Zippiego”. Jest to program promocji 

zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija 

umiejętności psychospołeczne, uczy różnych 

sposobów radzenia sobie z trudnościami i 

wykorzystania nabytych umiejętności w codziennym 

życiu oraz doskonali relacje 

z innymi ludźmi, 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. 

„Zielony projekt”. Celem projektu było kształtowanie 

postaw prozdrowotnych u uczniów.  

Liczba uczestników 

programu: 674 

5. Szkoła Podstawowa 

Integracyjna Nr 11 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. 

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” , 

- program profilaktyczno – wychowawczy pn. „Bądź 

kumplem nie dokuczaj”. Celem programu jest 

promowanie pozytywnych i koleżeńskich postaw 

wśród dzieci. 

- Liczba uczestników 

programu: 7 

6.  Zespół Szkół 

Technicznych 

- warsztaty profilaktyczne pn. „Agresja i Przemoc – 

jak sobie z nimi radzić?”. 

Liczba uczestników 

programu: 120 

 

Ad. 5. Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatyw wobec stosowania przemocy, metod i 

kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup 

ryzyka, np. małoletnich w ciąży. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2020 roku podejmował działania 

profilaktyczne i edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 

rodziców poprzez: 
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- udzielanie rodzinom wsparcia asystenta rodziny, 

- prowadzenie w środowisku intensywnej pracy socjalnej. 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w ramach działalności statutowej oprócz 

realizowanych warsztatów prowadzi również indywidualne konsultacje wychowawcze z rodzicami. W 

2020 roku z tego rodzaju wsparcia skorzystało 229 osób. 

Instytucje oświatowe z terenu miasta (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) 

podczas organizowanych spotkań dla rodziców (indywidualne konsultacje, zebrania rodziców) również 

udzielają indywidualnego wsparcia rodzicom. W 2020 roku 424 osoby skorzystało 

z takich porad. 

 

Ad. 6. Wspieranie rodziny poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w ramach mediacji 

rodzinnej. 

 Rodziny przeżywające kryzysy oraz konflikty, w tym okołorozwodowe, mają możliwość 

skorzystania z mediacji rodzinnych, które w 2020 r. realizowane były przez Centrum Wsparcia 

Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonym przez Fundację im. H. J. Tarnowskiego. 

Mediacja to rozmowa prowadzona przy udziale neutralnego mediatora lub mediatorów, w 

trakcie której strony konfliktu (rodzice) podejmują próbę wypracowania akceptowalnego i 

obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania. W mediacji nie ma wygranych i przegranych, 

gdyż strony wspólnie dochodzą do porozumienia. Pożądanym zakończeniem mediacji jest 

podpisanie/osiągnięcie ugody. Strony mediacji uczestniczyły w niej dobrowolnie, mediacja 

odbywała się w atmosferze poufności, w miejscu dla stron konfliktu neutralnym, a mediator 

był dla obu stron i sprawy osobą neutralną. W 2020 roku z mediacji rodzinnych w skorzystało 

łącznie 5 rodzin.  

 
Ad. 7. Organizowanie w szkołach spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących zjawiska 

przemocy w rodzinie adresowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzi działania informacyjno – 

edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które kierowane są do kadry 

pedagogicznej oraz do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 

wychowanków tarnowskich przedszkoli. Pracownicy socjalni Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie na terenie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych im. J. Szczepanika w dniu 24.01.2020 r. przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla 

uczniów tej placówki dot. zjawiska przemocy w rodzinie. W zajęciach wzięło udział 180 

uczniów. 

 W działania informacyjno – edukacyjne włączyła się również Komenda Miejska Policji  

w Tarnowie. W dniu 14.01.2020 r. policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP 

zorganizowali szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 20 w Tarnowie dot. wdrażania 

procedury „Niebieskie Karty”. W spotkaniu wzięło udział 37 nauczycieli. 
 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w 2020 r. realizowała szkolenia 

adresowane do nauczycieli tarnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych: „Program 

zapobiegania zachowaniom suicydalnym”. Kadra pedagogiczna miała możliwość poszerzenia wiedzy 

z zakresu rozpoznawania i reagowania na niepokojące zachowania uczniów. Szkolenia realizowane były 

na terenie XIV Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 8, 

Szkoły Podstawowej Nr 23. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 155 nauczycieli.  

 Poradnia na terenie III Liceum Ogólnokształcącego zorganizowała również szkolenie dla 

nauczycieli pn. „Uzależnienia – sposoby przeciwdziałania”. W szkoleniu wzięło udział 31 osób. 
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 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w ramach działań informacyjno – edukacyjnych 

w 2020 roku realizowała zajęcia warsztatowe pn. „Przeciwdziałanie depresji, próbom samobójczym 

i samobójstwom”. Zajęcia adresowane były do nauczycieli i wychowawców tarnowskich szkół. 

Uczestniczyło w nich 34 osoby. 

Poradnia zorganizowała również zajęcia profilaktyczno – edukacyjne pn. „Przemoc rówieśnicza”. 

Zajęcia adresowane były do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. Uczestniczyło w nich 54 

uczniów. 

W 2020 r. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy przeprowadził 

spotkanie informacyjno – edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

im. J. Szczepanika, które miało na celu uwrażliwić młodzież na zjawisko przemocy w rodzinie oraz 

zachęcić do reagowania w sytuacji powzięcia informacji 

o przemocy w rodzinie. W spotkaniu wzięło udział 90 uczniów.  

 

2. Cel szczegółowy – Zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które powoduje degradację psychiczną i społeczną jej 

członków. Najwięcej szkód ponosi osoba doświadczająca przemocy w rodzinie. Charakteryzuje ją niska 

samoocena, bierne strategie radzenia sobie ze stresem, silna zależność od osoby stosującej przemoc, 

obniżony nastrój, izolacja społeczna. Osoby doświadczające przemocy przeżywają silne poczucie winy 

związane z przypisywaniem sobie odpowiedzialności za akty przemocy, są przekonane, że to ich 

zachowanie wyzwala przemoc sprawcy. Silne powtarzające się akty przemocy powodują, że osoba która 

doznaje przemocy nie jest w stanie właściwie ocenić swojej sytuacji 

i szukać rozwiązań, skupiając się jedynie na przetrwaniu. Pomoc osobom doświadczającym przemocy 

w rodzinie należy do priorytetowych działań z zakresu przeciwdziałania przemocy. Efektywna i 

profesjonalna pomoc na rzecz osób, które doświadczają przemocy powinna obejmować 

wielopłaszczyznowe, interdyscyplinarne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

odbudowy poczucia sprawstwa.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie 

Miasta Tarnowa podjęto m. in. następujące działania: 

1. Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego; 

2. Działalność Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy dla osób 

doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie osobom doświadczającym przemocy 

w rodzinie całodobowego schronienia; 

3. Współpraca pomiędzy instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

miasta Tarnowa w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie; 

4. Upowszechnianie informacji o dostępnych ma terenie miasta formach pomocy: medycznej, 

psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej skierowanych do osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

5. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie; 

6. Udzielanie przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

specjalistycznego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i 

rodzinnego; 

7. Działalność lokalnych telefonów zaufania, telefonów interwencyjnych, informacyjnych dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie; 
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8. Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego poprzez 

utworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci oraz stworzenie odpowiednich warunków do 

przesłuchiwania osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie; 

9. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom doznającym przemocy w rodzinie poprzez odizolowanie od 

osoby stosującej przemoc zgodnie z art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

10. Realizacja programów terapeutycznych, pomocy psychologicznej, grup wsparcia dla osób 

doznających przemocy w rodzinie; 

11. Dostępność mieszkań socjalnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

12. Prowadzenie monitoringu skuteczności działań na rzecz osób doznających przemocy  

w rodzinie. 

 

Ad. 1. Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956), Gmina Miasta Tarnowa podejmuje działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.  

 W 2020 roku w skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie wchodziło, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa Nr 365/2011 z 

dnia 1 września 2011 r., 18 osób (6 przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 1 – 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 – Urzędu Miasta, 1 – Policji, 4 – 

oświaty, 1 – ochrony zdrowia, 1 – organizacji pozarządowych, 2 – kuratorów sądowych, 1 – Prokurator). 

Nadmienia się, iż w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji wymienionych w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W 2020 r. odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z Art. 9a pkt. 7 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

Zapis ustawowy w ubiegłym roku nie został dopełniony z uwagi na sytuację epidemiologiczną  

w kraju i związane z nią obostrzenia. 
Do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 195 Niebieskich Kart, we wszystkich przypadkach 

powołano grupy robocze (211 grup roboczych). W ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” 

odbyło się 732 spotkań grup roboczych, których celem było rozwiązanie problemów związanych z 

przemocą w rodzinie. Skład grupy dostosowany był do indywidualnej sytuacji 

 i potrzeb rodziny. W spotkaniach tych brali udział pracownicy MOPS, TOIKiWOP, MKRPA, Policji, 

kuratorskiej służby sądowej oraz oświaty. Zadaniem członków grupy roboczej było ustalenie planu 

pomocy rodzinie, który miał na celu przerwanie przemocy w rodzinie. Plan pomocy powstawał przy 

czynnym udziale osoby doznającej przemocy. Zadania wynikające z nałożonych przez ustawodawcę 

obowiązków związanych z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są przez sześcioosobowy Zespół  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wchodzący w skład Działu Specjalistycznej Pomocy 

Środowiskowej.  

 Do zadań Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy: koordynowanie pracy 

grup roboczych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych procedur „Niebieskie Karty”, 

składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 k.k. składanie do sądów 

wniosków o wgląd w sytuację rodziny oraz o wydanie zarządzeń dotyczących małoletnich dzieci, 

kierowanie osób zarówno doznających przemocy, jak i  podejrzanych o jej stosowanie do 

specjalistów takich jak: psycholog, prawnik, lekarz psychiatra, terapeuta uzależnień. Osoby 

otrzymywały kompleksową informację na temat działalności instytucji, które pracują na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 



80 

 

Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmowali także interwencje w 

środowiskach, w których zachodziło podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. W 2020 r. 

interweniowali w 3 takich przypadkach. 

 

Ad. 2. Działalność Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 

dla osób doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie całodobowego schronienia. 

  Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar przemocy jest jedną z 35 takich 

placówek w kraju – dofinansowanych z budżetu państwa – i jedną z dwóch w województwie 

małopolskim, która realizuje zadania: 

a) ośrodka interwencji kryzysowej (OIK) – w ramach którego udzielał pomocy prawnej, 

psychologicznej i socjalnej (w tym całodobowego pobytu do 3 miesięcy) osobom znajdującym się w 

sytuacjach kryzysowych - mieszkańcom miasta Tarnowa, 

b) specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (SOWOP) – w ramach którego udzielał 

kompleksowej pomocy: psychologicznej, prawnej i socjalnej, w tym, schronienia osobom – ofiarom 

przemocy domowej do 6 miesięcy: prowadził działalność o charakterze edukacji społecznej 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Ponadto do jego zadań należy: 

- opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

- opracowanie i realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

 

W 2020 roku z oferty TOIKiWOP skorzystało 1083 osób, w tym w związku z przemocą  

w rodzinie 250 osób (203 kobiety, 24 mężczyzn, 23 dzieci). 

  W celu zapewnienia całodobowego schronienia osobom doświadczającym przemocy 

w rodzinie TOIKiWOP dysponuje 20 miejscami noclegowymi w sześciu pokojach oraz czterema 

miejscami noclegowymi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej. W 2020 roku z możliwości 

całodobowego schronienia skorzystało 11 osób ( 5 kobiet, 2 mężczyzn i 4 dzieci). 

 

Ad. 3. Współpraca pomiędzy instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na 

terenie Gmina Miasta Tarnowa w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy 

w rodzinie. 

 Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, instytucją odpowiadającą za 

organizowanie i nadzorowanie Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

współpracują : 

-  Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (udział w spotkaniach grupy 

roboczej – współpraca w tworzeniu planu pomocy rodzinie, udzielanie specjalistycznego wsparcia 

osobom uwikłanym w przemoc (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne), udzielanie 

schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, realizacja programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie),  

- Policja – udział w spotkaniach grup roboczych – współpraca w tworzeniu planu pomocy rodzinie, 

prowadzenie monitoringu rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 
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- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnowie - udział w spotkaniach grup 

roboczych – współpraca w tworzeniu planu pomocy rodzinie, 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - udział w spotkaniach grup roboczych – 

motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego – współpraca w tworzeniu planu pomocy rodzinie, 

- Oświata – udział w spotkaniach grup roboczych - współpraca w tworzeniu planu pomocy rodzinie, 

udzielanie podopiecznym i ich rodzicom wsparcia pedagogicznego lub psychologicznego, 

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna – udzielanie osobom uwikłanym 

w przemoc specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapia rodzinna, mediacja 

rodzinna, psychoedukacja, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - udzielanie osobom uwikłanym w przemoc 

specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapia rodzinna, psychoedukacja.  

- Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego - 

udzielanie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie specjalistycznego wsparcia 

psychologicznego, prawnego, finansowego, zawodowego. 

  Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy jako specjalistyczna 

placówka wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach swojej działalności 

współpracuje z: 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, 

- Policją, 

- Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnowie m.in. prowadzenie szkolenia 

dla kuratorów ZKSS dot. tematyki przemocy w rodzinie, 

- sądami, 

- Prokuraturą, 

- Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 

- powiatowymi urzędami pracy, 

- szkołami, przedszkolami m.in. poprzez szkolenia dla uczniów z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

Ad. 4. Upowszechnianie informacji o dostępnych na terenie miasta formach pomocy: medycznej, 

psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej skierowanych do osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

 W ramach tego zadania w 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

podejmował następujące działania: 

- Ośrodek prowadzi stronę internetową www.mops.tarnow.pl. na której utworzono zakładkę pn. 

„Przemoc w rodzinie”, gdzie osoby mają możliwość zapoznania się z informacjami na temat możliwości 

uzyskania wsparcia i pomocy, 

- pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w indywidualnym kontakcie 

informowali o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy i wsparcia na terenie miasta, 

a także w kilku przypadkach pomagali w poszukiwaniu podobnych informacji osobom spoza miasta 

Tarnowa, 

http://www.mops.tarnow.pl/
http://www.mops.tarnow.pl/zakładka
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- podczas indywidualnego kontaktu z klientem pracownicy rozdawali ulotki informacyjne (zostały 

zredagowane odrębne ulotki dla osoby doświadczającej przemocy oraz dla osoby stosującej przemoc w 

rodzinie), 

- udzielano informacji o możliwości specjalistycznej pomocy i wsparcia podczas kampanii społecznej 

pn. „Biała Wstążka”. 

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w celu 

upowszechnienia informacji na temat swojej działalności prowadzi stronę internetową. Na stronie                                                        

można znaleźć informacje o dostępnej aktualnie ofercie pomocowej oraz kontakt telefoniczny do 

Ośrodka. Zamieszczono również podstawowe informacje dot. zjawiska przemocy w rodzinie. Placówka 

posiada również profil na portalu społecznościowym Facebook. 

 W 2020 r., Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy włączył się 
w kampanię społeczną pn. „Biała Wstążka”. 

 

Ad. 5. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie.  

W 2020 roku na terenie Stowarzyszenia SIEMACHA Spot została utworzona grupa 

psychoedukacyjna dla dzieci dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Program spotkań 

obejmował elementy psychoedukacji i profilaktyki z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Zajęcia 

odbywały się w formie cyklicznych spotkań w których wzięło udział łącznie 33 dzieci.  

 

Ad. 6. Udzielanie przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

specjalistycznego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 

zawodowego i rodzinnego. 

Na terenie miasta Tarnowa specjalistyczne poradnictwo udzielane jest w następujących miejscach: 

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, 

- Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

- Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej, 

- Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonym przez Fundację im. H. J. 

Tarnowskiego. 

- placówkach oświatowych. 

 

Lp. Realizatorzy Wskaźniki 

1. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tarnowie 

Liczba osób objętych poradnictwem 282 w tym: 

• medycznym 0 

• psychologicznym 32 

• prawnym 2 

• socjalnym 248 

• zawodowe i rodzinne 248 

 

2. Tarnowski Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej i 

Liczba osób objętych poradnictwem 250 w tym: 

• medycznym 0 



83 

 

Wsparcia Ofiar Przemocy • psychologicznym 250 

• prawnym 99 

• socjalnym 33 

• zawodowym i rodzinnym 0 

3. Centrum Wsparcia 

Pokrzywdzonych 

Przestępstwem przy Fundacji 

im. H. J. Tarnowskiego 

Liczba osób objętych poradnictwem 676 w tym: 

• medycznym 62 

• psychologicznym 255 

• prawnym 359 

• socjalnym 0 

• zawodowym 0 

• rodzinnym 0 

4. Poradnia Psychologiczno - 

pedagogiczna 

Liczba osób objętych poradnictwem 2369 w tym: 

• medycznym 0  

• psychologicznym 1178 

• prawnym 0  

• socjalnym 0 

• zawodowym 512 

• rodzinnym 0 

5.  Specjalistyczna Poradnia 

Profilaktyczno - 

Terapeutyczna 

Liczba osób objętych poradnictwem 833 w tym: 

• medycznym 0  

• psychologicznym 385 

• prawnym 6 

• socjalnym 0 

• zawodowym 0 

• rodzinnym 448 

6.  Miejski Punkt Konsultacyjny 

Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Liczba osób objętych poradnictwem 140 w tym: 

• medycznym 0 

• psychologicznym 0 

• prawnym 140 

• socjalnym 0 

• zawodowym 0 

• rodzinnym 0 

• udzielanie porad przez konsultanta ds. uzależnień, 

certyfikowanego instruktora terapii uzależnień – 104 

porady. 

7. Placówki oświatowe Liczba osób objętych poradnictwem 490 w tym: 

• medycznym 91 

• psychologicznym 286 

• prawnym 9 

• socjalnym 52 

• zawodowym 365 

• rodzinnym 144 

*Dane z poszczególnych instytucji nie sumują się z uwagi na możliwość korzystanie jednej osoby z kliku form 

wsparcia a także z powodu świadczenia przez placówki innych niż wymienione wyżej form poradnictwa 

specjalistycznego. 

Ad. 7. Działalność lokalnych telefonów zaufania, telefonów interwencyjnych, informacyjnych dla 

osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w ramach prowadzonej 

działalności prowadzi całodobowy telefon informacyjno – interwencyjny. W 2020 roku pracownicy 

TOIKiWOP przeprowadzili 549 rozmów informacyjnych oraz 113 interwencji telefonicznych.  

 Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundację  

im. H. J. Tarnowskiego w ramach swojej działalności prowadzi telefon interwencyjny oraz 



84 

 

informacyjny. Telefon jest dostępny w tygodniu ( pon. 9.00 – 16.00, wt. 9.00 – 16.00, śr. 13.00 – 20.00, 

czw. 10.00 – 17.00, pt. 9.00 – 16.00, sb. 9.00 – 13.00). Centrum prowadzi również telefon dostępny całą 

dobę (517 884 741). 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie - Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy      w 

Rodzinie w godzinach urzędowania (pon. - pt. 7.30 – 15.30) telefonicznie udziela porad oraz 

przeprowadza interwencje.  

 

 Ad. 8. Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania 

karnego poprzez utworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci oraz stworzenie 

odpowiednich warunków do przesłuchiwania osób dorosłych doświadczających przemocy 

w rodzinie. 

 Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 

534) przesłuchania małoletnich przeprowadza się w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach w 

siedzibie sądu lub poza jego siedzibą. W Tarnowie tego typu pomieszczenia znajdują się w siedzibie 

Sądu Rejonowego w Tarnowie. Sąd dysponuje aktualnie dwoma przyjaznymi pokojami przesłuchań. W 

2020 roku w związku z prowadzonymi postępowaniami na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tarnowie 

w przyjaznych pokojach przesłuchań przesłuchano łącznie 94 dzieci. 

 

Ad. 9. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom doznającym przemocy w rodzinie poprzez 

odizolowanie od osoby stosującej przemoc zgodnie z art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. 

  Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie     

„W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 

pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny 

i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-

wychowawczej". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie opracował procedurę postępowania 

w przypadku konieczności realizacji art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2011 

r. w sprawie procedury odebrania dziecka przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie – w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z 

przemocą w rodzinie).  

  W 2020 roku nie odnotowano przypadku zastosowania cytowanego przepisu prawnego        w 

stosunku do osób małoletnich. 

 

 Ad. 10. Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych, pomocy psychologicznej, grup 

wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

 

 W 2020 roku na terenie Stowarzyszenia SIEMACHA Spot została utworzona grupa 

psychoedukacyjna dla dzieci dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Program spotkań 

obejmował elementy psychoedukacji i profilaktyki z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Zajęcia 

odbywały się w formie cyklicznych zajęć. Wzięło w nich udział łącznie 33 dzieci.  

 

Ad. 11. Zwiększenie dostępności mieszkań socjalnych dla osób doświadczających przemocy          w 

rodzinie. 
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 Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie z dnia 30.11.2016 r., działania zmierzające do uregulowania prawnego 

umożliwiającego osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymania mieszkań socjalnych zostały 

zapisane do realizacji Wydziałowi Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa. 

 Obowiązująca Uchwała Nr XVIII/194/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 

2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasta Tarnowa umożliwia osobom opuszczającym ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy     w rodzinie, 

schroniska lub domy samotnych matek wynajem lokalu, jeżeli przed przyjęciem do placówki 

zamieszkiwały na terenie miasta Tarnowa. Osoby z dziećmi przebywające w ww. placówkach otrzymują 

maksymalną ilość punktów, co wpływa na przyspieszenie wynajmu mieszkania.  

 

Ad. 12. Prowadzenie monitoringu skuteczności działań na rzecz osób doznających przemocy          

w rodzinie. 

 

 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie działania na rzecz osób uwikłanych 

w przemoc prowadzone są w sposób interdyscyplinarny. Taka formuła pozwala działać efektywniej w 

kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza w zakresie diagnozy rodziny oraz działań 

inicjowanych na rzecz jej przerwania. Skuteczność podejmowanych działań 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie widoczna jest zwłaszcza podczas analizy 

zakończonych procedur „Niebieskie Karty”. W 2020 roku realizowanych było łącznie 305 procedur 

„Niebieskie Karty”, z czego 14 z nich było prowadzonych w rodzinach, w których w latach ubiegłych 

ujawniono przemoc, co stanowi około 4,6 % wszystkich prowadzonych postępowań. Zakończono 

łącznie 232 procedury, z czego 185 procedur zakończono z powodu ustania przemocy 

w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o dalszym stosowaniu przemocy w rodzinie, natomiast w 

47 procedurach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań.  

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w celu ochrony osób 

doświadczających przemocy w rodzinie prowadzi monitoring sytuacji osób, które opuściły Placówkę z 

powodu ustania przemocy. W 2020 roku monitorowano sytuację 28 osób (w tym 13 kobiet, 0 mężczyzn 

i 15 dzieci).  

 

 3. Cel szczegółowy – Intensyfikacja działań wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

 

 Osoba stosująca przemoc działa zawsze z intencją wobec osoby która jest od niej słabsza, 

narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody. Osoba stosująca przemoc ma 

najczęściej w deklaracjach i we własnym mniemaniu dobre intencje. Jest przekonana, że nie miała 

innego wyjścia i musiała „użyć przemocy”, jednak to osoba stosująca przemoc powinna podjąć decyzję 

oraz działania zmierzające do zmiany swojego zachowania. Tak więc skuteczna pomoc specjalistów w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie musi opierać się o działania 

w stosunku do osoby stosującej przemoc, zarówno działania interwencyjne jak i pomoc psychologiczno 

– terapeutyczną. Interwencja przedstawicieli służb w stosunku do osoby stosującej przemoc powinna 

wywołać u takiej osoby motywację (wewnętrzną bądź zewnętrzną) do szukania specjalistycznej 

pomocy. Pomoc specjalistyczna ukierunkowana jest na naukę samokontroli oraz naukę zastępowania 

agresji.  

W celu intensyfikacji działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie Gmina Miasta Tarnowa 

podjęła m.in. następujące działania: 
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1. Opracowanie i rozpowszechnianie informatora dotyczącego instytucji i organizacji pozarządowych, 

działających na terenie miasta Tarnowa, które oferują pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie, 

w szczególności realizują programy korekcyjno – edukacyjne.  

2. Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

w warunkach wolnościowych i jednostkach penitencjarnych oraz monitoring skuteczności tych 

programów. 

3. Opracowanie i realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz monitoring skuteczności tych programów. 

4. Interwencja i reakcja służb na zjawisko przemocy w rodzinie poprzez stosowanie procedury 

„Niebieskie Karty”. 

5. Działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do zapobiegania 

kontaktowaniu się z osobami doznającymi przemocy. 

6. Rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Tarnowie wobec osób stosujących przemoc. 

7. Monitoring zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie. 

  

 Ad 1. Opracowanie i rozpowszechnianie informatora dotyczącego instytucji i organizacji 

pozarządowych, działających na terenie miasta Tarnowa, które oferują pomoc osobom 

stosującym przemoc w rodzinie, w szczególności realizują programy korekcyjno – edukacyjne.  

 

 Zgodnie z Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tarnowie opracował informator instytucji i organizacji pozarządowych, 

działających na terenie miasta Tarnowa, które oferują pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie. 

Informatory w formie elektronicznej i papierowej przekazane zostały do Sądu Rejonowego w Tarnowie, 

Prokuratury Rejonowej w Tarnowie oraz do Komendy Miejskiej Policji 

w Tarnowie. Każdej instytucji przekazano po 150 informatorów w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej. 

 

 Ad. 2. Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie w warunkach wolnościowych i jednostkach penitencjarnych oraz monitoring 

skuteczności tych programów. 

 

  Oddziaływania korekcyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie ukierunkowane były 

na zmianę zachowań przemocowych poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań 

agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowanie postawy 

szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych.  

 W 2020 roku oddziaływania korekcyjne prowadzone były na terenie tarnowskich zakładów 

karnych. Program korekcyjno - edukacyjny w „warunkach wolnościowych” w roku sprawozdawczym 

nie był realizowany z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju. 

 Na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach w 2020 roku realizowano: 

1. Program readaptacji społecznej skazanych „ Przemoc to niemoc”. Do Programu przystąpiło  

17 skazanych – 5 ukończyło Program. 
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2. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy realizował program 

korekcyjno – edukacyjny Duluth do którego przystąpiło 15 osób. Z powodu wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemicznego realizacja programu została przerwana. 

 Zakład Karny w Tarnowie w 2020 roku realizował trzy programy korekcyjno - edukacyjne dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie: 

1. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie DULUTH. Zrealizowano 

dwie edycje programu. Do pierwszej edycji przystąpiło 22 skazanych, a program ukończyło 17 

skazanych. Do drugiej edycji przystąpiło 7 osób. Wszystkie osoby ukończyły program. 

2. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Stop przemocy – druga 

szansa”. 

Zrealizowano dwie edycje programu. Do pierwszej edycji przystąpiło 10 skazanych – wszyscy 

uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu programu. Do drugiej edycji przystąpiło 6 osób. 

Program ukończyły 4 osoby. 

 Łącznie w 2020 roku oddziaływaniami korekcyjno – edukacyjnymi objęto 62 osoby, 

a osób, które otrzymały zaświadczenia o ukończeniu programu było 43. 

Dotychczas zgromadzone dane wskazują na skuteczność oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych. 

Osoby przystępujące do programu w zdecydowanej większości powstrzymują się od zachowań 

przemocowych. Obrazuje to poniższa tabela. 

 

Lp. Miejsce 

realizacji 

warsztatów 

Liczba osób objętych 

oddziaływaniami korekcyjno - 

edukacyjnymi 

wskaźniki wartości liczbowe 

2. Zakład Karny w 

Tarnowie 

Mościcach 

17 -liczba osób osadzonych 

poddanych oddziaływaniom 

korekcyjno – edukacyjnym, 

które w ciągu trzech lat 

zostały ponownie osadzone z 

uwagi na popełnienie czynu 

podobnego 

0 

3. Zakład Karny w 

Tarnowie 

45 - liczba osób stosujących 

przemoc w rodzinie, które po 

ukończeniu programu 

powróciły do zachowań 

polegających na stosowaniu 

przemocy w rodzinie, 

- liczba osób osadzonych 

poddanych oddziaływaniom 

korekcyjno – edukacyjnym, 

które w ciągu trzech lat 

zostały ponownie osadzone z 

uwagi na popełnienie czynu 

podobnego. 

0 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

Ad. 3. Opracowanie i realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz monitoring skuteczności tych programów. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie od grudnia 2016 r. realizuje projekt pn. 

„Grupa psychoedukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Projekt adresowany był do 

osób mieszkających na terenie miasta Tarnowa, stosujących przemoc w rodzinie. W 2020 r. 

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju realizacja projektu nie była możliwa. 
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Ad. 4. Interwencja i reakcja służb na zjawisko przemocy w rodzinie poprzez stosowanie procedury 

„Niebieskie Karty” 

 Podejmowanie interwencji  w  środowisku  wobec  rodziny  dotkniętej  przemocą 

w rodzinie odbywało się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymagało zgody 

osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieskie Karty” określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” i wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) wydane 

na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956). 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia 

procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i 

ochrony zdrowia. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku 

prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenie stosowania 

przemocy wobec członków rodziny, lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka 

rodziny, lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 

 

Instytucja inicjująca procedurę „Niebieskie Karty” 
Rok 2020 

ilość 

Pomoc Społeczna – pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 
25 

Policja 162 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 
3 

Oświata 5 

Ochrona zdrowia 0 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* 0 

Łącznie 195 

*Członkowie MKRPA podejmują m.in. czynności w stosunku do osób z rodzin, w których już została założona 

procedura  „Niebieskiej Karty” 

 

Jak pokazują poniższe dane spośród wszystkich prowadzonych postępowań związanych z 

przemocą w rodzinie jedynie ok. 47 % spraw kończy się sporządzeniem aktu oskarżenia.  
 

Lp. wskaźniki wartości liczbowe 

1. Liczba wszczętych postępowań w sprawach związanych z przemocą w 

rodzinie 

580 

2. Liczba odmów wszczęcia postępowania w sprawach związanych z 

przemocą w rodzinie 

217 

3. Liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą 

w rodzinie poprzez sporządzenie aktu oskarżenia 

275 

4. Liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą 

w rodzinie poprzez umorzenie postępowania 

108 

 
Ad. 5. Działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do zapobiegania 

kontaktowaniu się z osobami doznającymi przemocy. 
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Lp. Działania Wartości liczbowe 

1. Liczba zatrzymań sprawców przemocy w rodzinie 450 

2. Środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z osobą najbliższą 

96 

3. Zastosowanie tymczasowego aresztowania 58 

4. Zastosowanie obowiązku powstrzymywania się od kontaktowania         z 

pokrzywdzonym 

162 

 

Ad. 6. Rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Tarnowie wobec osób stosujących przemoc. 

Lp. Wskaźniki 

1. Liczba osób oskarżonych o przestępstwo z użyciem przemocy w rodzinie, w tym: 

• osądzonych – 141 

• skazanych – 130 

• uniewinnionych – 1 

• warunkowe umorzenie postępowania – 7 

• umorzenie postępowania – 3 

2. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których orzeczono kary, w tym: 

• grzywny – 9 

• ograniczenia wolności – 70 

• pozbawienia wolności – 12 

• pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem – 37 

• kara mieszana – 12 

3. Liczba orzeczeń nakładających na osoby stosujące przemoc w rodzinie obowiązku uczestnictwa w programach 

korekcyjno – edukacyjnych - 22 

4. Liczba orzeczeń w zakresie władzy rodzicielskiej z uwagi na stosowanie przemocy w rodzinie , w tym: 

• ograniczenie władzy rodzicielskiej (art.109§2 kro) – 0 

• pozbawienie władzy rodzicielskiej ( art. 111 kro) - 1 

5.  Liczba eksmisji z uwagi na przemoc w rodzinie - 1 

6. Liczba wydanych nakazów opuszczenia lokalu mieszkalnego bez prawa do lokalu socjalnego - 0 

7. Liczba złożonych do Sądu Cywilnego wniosków o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do 

opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny - 0 

8. Liczba orzeczeń dotyczących zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania 

zajmowanego wspólnie z innymi członkami rodziny - 0 

 

Ad. 7. Monitoring zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie. 

Lp. Instytucja Działania Wartości liczbowe 

1. Prokuratura Rejonowa 

w Tarnowie 

Liczba wniosków do sądu o zarządzenie 

wykonania kary pozbawienia wolności 

wobec osoby uprzednio skazanej za 

czyny związane z przemocą w rodzinie 

(art. 207 k.k.) 

0 

2. Prokuratura Rejonowa 

w Tarnowie 

Liczba wniosków prokuratora do sądu o 

odwołanie warunkowego zwolnienia z 

odbywania kary pozbawienia wolności 

wobec osoby uprzednio skazanej za 

czyny związane z przemocą w rodzinie 

(art. 207 k.k.) 

0 
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3. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Tarnowie 

Liczba zawiadomień złożonych przez 

pracowników socjalnych o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z art. 207 k.k. 

wobec osoby uprzednio skazanej za tego 

typu przestępstwo. 

16 

 

3. Cel szczegółowy – Podniesienie kompetencji służb i przedstawicieli 

podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

Sprawnie działający system przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Tarnowa 

musi opierać się o wyspecjalizowaną i profesjonalną kadrę. W związku z powyższym 

w Programie zostały ujęte działania również w tym zakresie. Każdy przedstawiciel służb zobowiązany 

do działań na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, aby działać skutecznie powinien posiadać 

umiejętności z zakresu rozpoznawania, diagnozy, reagowania oraz metod i narzędzi pracy z osobami 

uwikłanymi w przemoc. Nieodzowną sprawą jest również zapewnienie osobom pracującym w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie wsparcia w postaci superwizji, grup wsparcia lub coachingu. 

Przedstawione poniżej dane pokazują, że osoby, które bezpośrednio pracują z osobami 

uwikłanymi w przemoc w ramach procedury „Niebieskie Karty” regularnie podnoszą wiedzę, 

kompetencje i umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w 

różnorodnych szkoleniach, konferencjach i warsztatach.  

 

Lp. Instytucja Opis realizacji Wskaźniki 

1. Policja • Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego             

ds. przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie/grup roboczych, 

• tematyka szkoleń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

• Liczba zorganizowanych 

szkoleń/konferencji 

wewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

1 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1. „Jak diagnozować przemoc i udzielać 

wsparcia w rodzinach z problemem 

alkoholowym? Zmiany w przepisach 

związanych z oddziaływaniem wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 

 

 

 

 

5 godzin 

 

 

 

23 

 

 

449 
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• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego             

ds. Przeciwdziałania Przemocy 

 w Rodzinie /grup roboczych, 

• tematyka szkoleń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

1. „Zadania policji w ramach procedury 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 

2. Założenia programu „MOC – TAK, 

Przemoc – NIE”, 

3. „Podejmowanie interwencji oraz 

prowadzenie procedury NK w rodzinach 

policyjnych”,  

4. „Nowe uprawnienia Policji w zakresie 

wydawania nakazu natychmiastowego 

opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

lub zakazu zbliżania się do mieszkania i 

jego bezpośredniego otoczenia, zgodnie z 

zapisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 

roku 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw”. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Ochrona zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświata 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie/grup roboczych, 

• tematyka szkoleń. 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

 

 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania Przemocy  

0 

 

0 

 

 

 

0 
 
 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

52 

 

84 

 

 

 

24 
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w Rodzinie/grup roboczych, 

 

• tematyka szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „ Zmiany dot. procedury Niebieskie 

Karty”, 

2. „Czym jest przemoc?”, 

3. „Kiedy problem rodzica staje się 

przemocą?”, 

4. „Mity na temat przemocy”. 

5. „Rozmowa z dzieckiem i jego rodzicem”. 

6. „Wykorzystywanie seksualne”. 

7. „Rodzic kreatorem samooceny dziecka”. 

8. „Jak pokonać sytuacje trudne?”, 

9. Konferencja pn. „Bezpieczeństwo dzieci          

w Internecie”, 

10. Konferencja pn. „ Wychowanie do 

samodzielności”, „ Aktywni, 

odpowiedzialni”. 

11. „Wzmacnianie współpracy 

interdyscyplinarnej z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

12. „Programy profilaktyczne kierowane do 

różnych odbiorców; dzieci i młodzieży, 

dorosłych w tym rodziców, osób starszych 

 i zależnych oraz oddziaływania 

wzmacniające opiekuńcze i wychowawcze 

kompetencje rodziców w rodzinach 

zagrożonych 

i dotkniętych zjawiskiem przemocy – jak 

opracować programy i realizować”, 

13. „Przemoc w rodzinie, jak rozmawiać 

z dzieckiem w depresji, jak pracować 

z dzieckiem dokonującym samookaleczeń,        

z zachowaniami suicydalnymi, 

doświadczającym przemocy psychicznej         

i fizycznej”. 

14. „Jak diagnozować przemoc i udzielać 

wsparcia w rodzinach z problemem 

alkoholowym? Zmiany w przepisach 

związanych z oddziaływaniem wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 

15. „Jak rozumieć o oswajać dziecięce lęki”. 

16. „Przeciwdziałanie przemocy w 

szkołach”. 

17. „Wspieranie dziecka z rodziny 

problemowej, dysfunkcyjnej, alkoholowej”. 

18. Konferencja pn.: „Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie”. 

19. „Porozumienie bez przemocy”. 

20. „Uzależnienia behawioralne”. 

21. „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach 

kryzysowych”. 

22. „Jak sobie radzić z trudnymi 

zachowaniami uczniów”. 

23. „Jak w czasach pandemii przetrwać 

w domu z dziećmi i pracą?”, 

24. „Specyfika pracy z uczniem z 

opozycyjno – buntowniczymi zaburzeniami 

zachowania”. 

25. „Uważność w czasach pandemii”. 

25. „Daj szansę kłótniom dzieci w duchu 
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• ilość godzin 

szkoleń/konferencji. 

 

 

• Liczba zorganizowanych 

szkoleń/konferencji 

wewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

        w Rodzinie /grup roboczych, 

 

 

• tematyka szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

porozumienia bez Przemocy”. 

26. „Jak pracować z dziećmi, kiedy już nic 

nie działa? - podstawowe zasady 

komunikacji 

z dziećmi”. 

27. „Dlaczego dzieci gryzą, biją i się 

złoszczą? Wspieramy w emocjach”. 

28. „Dziecko w rodzinie z problemem 

przemocy”. 

29. „Praca z osobami doznającymi 

przemocy”.  

30. „Jeżeli nie uzależnienie, to co? Czy 

można oszukać mózg – skuteczne metody 

terapii”. 

 

 

150 

 

 

15 

 

 

218 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1. „Zmiany dot. procedury Niebieskie 

Karty”, 

2. „Przemoc i procedura Niebieskie Karty”, 

3. „Praca z dzieckiem z rodziny 

adopcyjnej”, 

4. „Praca z uczniem z zaburzeniami 

zachowania”, 

5. „Praca terapeutyczna online”, 

6. „Praca z dzieckiem z zaburzeniami 

więzi”, 

7. „Problematyka samookaleczeń”, 

8. „Dzieci w placówce a wykluczenie 

społeczne”, 

9. „Zachowanie dziecka z rodzin 

zagrożonych przemocą”, 

10. „Depresja i zachowania suicydalne – 

rozpoznawanie i diagnoza”, 

11. „Obraz dziecka krzywdzonego”. 
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4. Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

1 

 

2 

 

1 
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• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

       ds. przeciwdziałania Przemocy 

       w Rodzinie/grup roboczych, 

• tematyka szkoleń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

 

 

 

 

 

1. „Jak diagnozować przemoc i udzielać 

wsparcia w rodzinach z problemem 

alkoholowym? Zmiany w przepisach 

związanych z oddziaływaniem wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 
 

 

 
5 

5. Tarnowski 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej i 

Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych, 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji, 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania Przemocy  

        w Rodzinie/grup roboczych, 

 

• tematyka szkoleń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

4 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1. „Praca z dzieckiem z rodziny uwikłanej  

w przemoc, aspekty prawne wraz 

z profilaktyką wypalenia zawodowego”, 

2. „Współpraca w zespołach 

interdyscyplinarnych i grupach roboczych 

oraz aspekty prawne wraz z profilaktyką 

wypalenia zawodowego”, 

3. „Praca z rodziną uwikłaną w przemoc         

w kontekście chorób psychicznych 

członków rodziny, aspekty prawne wraz z 

profilaktyką wypalenia zawodowego”, 

4. „Pandemia i jej skutki – wyzwania dla 

polityki społecznej”. 
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6. Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Tarnowie 

• Liczba szkoleń/konferencji 

zewnętrznych 

• Liczba uczestników tych 

szkoleń/konferencji 

• Liczba uczestników 

szkoleń/konferencji, którzy są 

członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie/grup roboczych 

• tematyka szkoleń 

4 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

1. „Praca z dzieckiem z rodziny uwikłanej 

w przemoc, aspekty prawne wraz              z 
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• ilość godzin 

szkoleń/konferencji 

 

profilaktyką wypalenia zawodowego”. 

2.„Jak diagnozować przemoc i udzielać 

wsparcia w rodzinach z problemem 

alkoholowym? Zmiany w przepisach 

związanych z oddziaływaniem wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 

3. „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji 

pomocowych działających w Sieci Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem jako 

narzędzie przeciwdziałania przestępczości”. 

4.”Współpraca w zespołach 

interdyscyplinarnych i grupach roboczych 

oraz aspekty prawne wraz z profilaktyką 

wypalenia zawodowego”. 

 

 

59 

 

 

 

 

 

Przedstawione poniżej dane wskazują w jakim stopniu osoby pracujące w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poddawane są różnym formom wsparcia służącym wzmocnieniu 

kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu. 

Lp. Instytucja Wskaźniki Wartości liczbowe 

1. Miejska 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 Członkowie MKRPA  

w 2020 roku nie byli objęci 

superwizją, coachingiem 

oraz nie uczestniczyli w 

spotkaniach grupy 

wsparcia. 

2. Tarnowski 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej i 

Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

Liczba osób objętych superwizją: 
 
liczba uczestników, którzy są członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie/grup roboczych 

 

ilość godzin superwizji 

12 

 

 

12 

 

 

72 

 

3 Oświata Liczba osób objętych superwizją: 
 

• liczba uczestników, którzy są członkami 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/grup 

roboczych 

 

• ilość godzin superwizji 

 

 

Liczba osób objętych coachingiem: 

• liczba uczestników 

• liczba uczestników, którzy są członkami 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/grup 

24 

 

 

6 

 

 

116 

 

 

 

2 

 

 

0 

 

4 
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roboczych 

 

• ilość godzin coachingu 

 

 

Liczba osób uczestniczących w grupie wsparcia: 

• liczba uczestników 

• liczba uczestników, którzy są członkami 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/grup 

roboczych 

 

• ilość godzin grupy wsparcia 

 

 

 

10 

3 

 

 

 

40 

4. Policja - Przedstawiciele Policji  

w 2020 roku nie byli objęci 

superwizją, coachingiem 

oraz nie uczestniczyli w 

spotkaniach grupy 

wsparcia. 

5. Ochrona 

zdrowia 

- Pracownicy ochrony 

zdrowia w 2020 roku nie 

byli objęci superwizją, 

coachingiem oraz nie 

uczestniczyli w spotkaniach 

grupy wsparcia. 

6. Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Tarnowie 

- Pracownicy MOPS w 2020 

roku nie byli objęci 

superwizją, coachingiem 

oraz nie uczestniczyli w 

spotkaniach grupy 

wsparcia. 

 

 

 

Wnioski do dalszych działań 

Gmina Miasta Tarnowa od kilkunastu lat prowadzi różnorodne działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na terenie Miasta realizowane są – przez instytucje świadczące 

profesjonalną pomoc osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom – programy adresowane do osób 

doznających przemocy oraz do osób stosujących przemoc.  

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie podnoszą swoje 

kwalifikacje, w tym pracownicy „pierwszego kontaktu”, m. in nauczyciele, pracownicy ochrony 

zdrowia , policjanci, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy. 

W celu podniesienia świadomości społecznej od dziewięciu lat organizowana jest na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa kampania społeczna dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie. Jej efekty, 

w tym większe zainteresowanie mieszkańców Tarnowa problemem przemocy wskazuje na to, jak ważna 

jest stała edukacja społeczeństwa. W głównej mierze mająca na celu zmianę świadomości 

w kwestii negatywnych i szkodliwych stereotypów na temat stosowania przemocy, roli kobiety 

i mężczyzny w życiu społecznym i w rodzinie. Istotne są również: stały rozwój profilaktyki – 

propagowanie postaw alternatywnych wobec przemocy, nauka umiejętności społecznych 

i wychowawczych, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, szerzenie postawy traktującej dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne 

z szacunkiem.  
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1. Analiza skuteczności podejmowanych działań w szczególności osobom doświadczającym 

przemocy. 

 Pomimo podejmowanych licznie działań, w dalszym ciągu zjawisko przemocy w rodzinie 

stanowi jeden z istotnych problemów społecznych diagnozowanych na terenie miasta Tarnowa. 

W dalszym ciągu liczba zakładanych „Niebieskich Kart”, które wpływają do Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego jest wysoka. Ujawnione nowe przypadki przemocy w rodzinie są efektem 

zwiększonej świadomości mieszkańców miasta Tarnowa, dzięki organizowanej przez MOPS kampanii 

„Biała Wstążka”, a także coraz większej wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska i determinacji do 

niwelowania jej negatywnych skutków.  

 Od kilku lat w mieście rocznie prowadzonych jest około 300 procedur „Niebieskie Karty”. 

W 2019 roku prowadzonych było 336 procedur, natomiast w ubiegłym roku liczba ta wynosiła 305.  

 W dalszym ciągu notuje się stosunkowo dużo postępowań prowadzonych w stosunku do osób 

małoletnich. W 2018 roku prowadzono 57 procedur, gdzie osobami doznającymi przemocy 

w rodzinie były dzieci, natomiast w 2019 r. liczba ta wynosiła 65 procedur. W 2020 roku prowadzono 

48 procedur, gdzie osoby małoletnie doznawały przemocy w rodzinie. Większość procedur „Niebieskie 

Karty” wszczynana jest podczas interwencji policji.  

 Ważnym elementem wpływającym na skuteczność podejmowanych działań na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa jest działalność dobrze rozwiniętej sieci instytucji świadczących profesjonalną, 

interdyscyplinarną pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc. Niesienie pomocy osobom 

dotkniętym przemocą oraz ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje, służby 

społeczne i organizacje pozarządowe.  

Osoby objęte procedurą „Niebieskie Karty” posiadają więc bogatą ofertę pomocową i dostęp do 

specjalistów w postaci: 

- pomocy psychologicznej,  

- pomocy prawnej, 

- pomocy socjalnej, 

- pomocy w formie pracy socjalnej, 

- pomocy w formie usług asystenta rodziny, 

- dostępu do uczestnictwa w organizowanych warsztatach i treningach zwiększających kompetencje 

wychowawcze. 

 Wszystkie informacje zawarte w niniejszym materiale wskazują na to, jak ważna jest 

współpraca wszystkich służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stanowi 

to klucz do osiągnięcia oczekiwanych efektów w walce ze zjawiskiem przemocy, a także rozłożenie 

odpowiedzialności za zadania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

 Dla podjęcia skutecznych działań pomocowych niezbędne jest kompleksowe podejście do 

sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina dotknięta przemocą. Decydujące znaczenie ma tu tworzenie sieci 

współpracy przedstawicieli różnych instytucji opartej o działanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych.  

 Interdyscyplinarny sposób pracy zapobiega bowiem powielaniu działań przez poszczególne 

służby, a przede wszystkim daje szansę na ograniczenie negatywnych skutków przemocy 

w przyszłości. Praca w Zespole (grupach roboczych), daje możliwość uzyskania szerszej perspektywy 

i głębszego wglądu w sytuację osoby doświadczającej przemocy w rodzinie, dyskusji nad problemem 

klienta, opracowania odpowiedniego planu pomocy i przede wszystkim pozwala rozdzielić zadania dla 
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poszczególnych instytucji. Poprzez wspólne działanie rodzina otrzymuje kompleksową pomoc, 

wykorzystując doświadczenie i wiedzę członków grupy roboczej reprezentujących różne profesje. 

 

2. Analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie.  

Czynniki utrudniające skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie Gminy 

Miasta Tarnów: 

• Niska motywacja do zmiany sytuacji życiowej i przerwania przemocy osób bezpośrednio 

z nią związanych. Osoby doznające przez lata przemocy ze strony osób najbliższych często 

pozostają w mechanizmach syndromu wyuczonej bezradności. 

• Mała liczba zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, które noszą znamiona przemocy 

w rodzinie. Osoby doznające przemocy nie wierzą w możliwość zmiany swojej sytuacji, często 

odmawiają współpracy z organami ścigania, obawiają się konsekwencji swoich działań. 

•  Niewielki odsetek zastosowanych środków probacyjnych w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie (nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania i zakaz kontaktowania się z 

osobami doznającymi przemocy, dozór policyjny, nakaz uczestnictwa 

w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc). W ostatnim czasie 

można jednak zaobserwować tendencje do częstszego stosowania tego typu środków. 

• Długi czas postępowań sądowych. 

• Duża ilość prowadzonych procedur może prowadzić do nadmiernego obciążenia pracowników 

zaangażowanych w realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie.  

• Zbyt mała ilość specjalistycznego wsparcia w formie superwizji/coachingu osób bezpośrednio 

zaangażowanych w pracę z osobami uwikłanymi w przemoc, może przyczyniać się do 

obniżenia jakości świadczonej pomocy oraz wypalenia zawodowego.  

• Ogłoszony w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego na terenie kraju w znacznym 

stopniu utrudnił pracę z osobami uwikłanymi w przemoc. Ze względu na obowiązujące 

obostrzenia nie było możliwości zrealizować większości z zaplanowanych działań (m.in. nie 

odbywały się spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie, zajęcia psychoedukacyjne dla osób stosujących przemocy w rodzinie oraz wiele 

innych warsztatów i zajęć o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym). Pracownicy 

bezpośrednio zaangażowani w pracę na rzecz osób uwikłanych w przemoc mieli znacznie 

utrudniony kontakt z rodzinami (w większości kontakt odbywał się poprzez telefon). Kontakt 

bezpośredni z instytucjami działającymi na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc był również w 

dużej mierze utrudniony. Taka sytuacja mogła przełożyć się na mniejszą ilość ujawnionych 

przypadków przemocy w rodzinie w 2020 roku.  

Czynniki sprzyjające skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa: 

• Bogata oferta pomocowa na terenie miasta Tarnowa dla osób doznających przemocy. Osoby 

dotknięte przemocą w rodzinie mogą liczyć na wsparcie w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej (MOPS, TOIKiWOP), a także innych instytucjach państwowych jak SPPT, 

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna. W Tarnowie działa również szereg instytucji 

pozarządowych, działających na rzecz osób uwikłanych w przemoc (Fundacja im. Hetmana 

Jana Tarnowskiego, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej), itp. 

• Skuteczność działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie, wzmocniona jest dzięki 

pracy interdyscyplinarnej służb zaangażowanych w ten proces. Osoby te nieustannie podnoszą 

swoje kwalifikacje oraz umiejętności. 

• Funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie, gdzie 

osoby znajdujące się w kryzysie mogą uzyskać natychmiastowe wsparcie. 

• Zdecydowany wzrost świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie i jej 

skutków. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

„PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE 

TARNOWIE NA LATA 2016-2020”  

W 2020 ROKU 
 

 

 
Tarnów, marzec 2021 r. 
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Wstęp 

 

 Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1 samorządy powiatowe mają 

obowiązek opracowania programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W myśl tego 

zapisu, Uchwałą Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015 r., 

został przyjęty „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Tarnowie na lata 

2016-2020”, który stanowi kontynuację działań realizowanych od wielu lat na terenie Tarnowa 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do pełnego indywidualnego 

rozwoju i zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym 

etapie życia, umożliwiając pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym. 

Realizacja tego celu odbywa się za pomocą wdrożenia powiązanych ze sobą działań, 

pozwalających przybliżyć się do osiągnięcia celu głównego. Obszarami priorytetowymi są: 

1) kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych, 

2) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 

3) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji wspólnie ze swymi 

pełnosprawnymi rówieśnikami oraz do korzystania z różnych form kształcenia 

specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) zapewnienie osobom niepełnosprawnym wczesnej diagnozy, leczenia i opieki medycznej, 

rehabilitacji i edukacji leczniczej, 

5) zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami lub umożliwienie im ze 

względu na stopień niepełnosprawności pracy w warunkach dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb, 

6) likwidacja barier architektonicznych oraz transportowych utrudniających dostęp  

do urzędów, obiektów użyteczności publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do 

informacji i możliwości komunikacji międzyludzkiej, 

7) zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do kultury, sportu, 

rekreacji i turystyki. 

8)  

Cel szczegółowy nr 1  

Prawa osób niepełnosprawnych. 
Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych. 

 

1. Realizacja programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 

i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.  

Aktywny samorząd 

W 2020 r. Gmina Miasta Tarnowa, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych realizowała Program „Aktywny samorząd”, mający na celu wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, 

 
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.  
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zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach Programu, osoby niepełnosprawne mogły ubiegać 

się o dofinansowanie do: 

− zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

− uzyskania prawa jazdy kategorii B, 

− zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

− szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego  

i oprogramowania, 

− utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego 

w ramach programu, 

− zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

− utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

− zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

− utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązana techniczne, 

− zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do 

wózka ręcznego, 

− utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie 

do pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku), 

− wykształcenia na poziomie wyższym. 

 W 2020 r. dofinansowanie otrzymało 93 osoby niepełnosprawne, którym do końca roku 

łącznie wypłacono środki finansowe w wysokości 411.805 zł. Dla porównania w 2019 r. 

w ramach programu udzielono dofinansowania 96 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 

441.605 zł, natomiast w 2018 r. w ramach programu udzielono dofinansowania 97 osobom 

niepełnosprawnym na łączną kwotę 279.169 zł. 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw2, Zarząd PFRON podjął decyzję o realizacji 

w 2020 r. Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem Programu 

było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu 

lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na 

skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie 

od 9 marca do 16 listopada 2020 r., możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej (m.in. WTZ, ŚDS, DDP). W 2020 r. dofinasowanie otrzymało 235 osób 

niepełnosprawnych, którym łącznie wypłacono środki finansowe 

w wysokości 522.000 zł. 

 

2. Wspieranie działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy 

Prezydencie Miasta Tarnowa w realizacji zadań ustawowych. Zapewnienie konsultacji 

społecznej wszystkich działań dotyczących osób niepełnosprawnych 

 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 568. 
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w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z Powiatową Społeczną Radą 

ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. 

 Wszystkie realizowane działania dotyczące osób niepełnosprawnych na etapie 

planowania podlegają opiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. 

 W związku z upływem w 2019 r. kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, Zarządzeniem Nr 1/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 

2020 r. został powołany nowy skład Rady na lata 2020-2023, który przedstawia się następująco:  

Dorota Budzyńska (Przewodnicząca Rady), 

Mateusz Śliwa (Wiceprzewodniczący Rady), 

Sylwia Borowińska (Sekretarz Rady), 

Maria Chwałek (Członek Rady), 

Kazimierz Curyło (Członek Rady). 

W 2020 r. odbyło się 10 posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa. W związku z ogłoszoną pandemią wirusa 

SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami na poziomie rządowym w okresie od marca do 

grudnia posiedzenia Rady odbywały się w formie zdalnej. W toku posiedzeń Rada zajmowała się 

następującymi sprawami: 

1) wydała cztery opinie do projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie określenia zadań, 

na które przeznacza się środki PFRON przyznane powiatom wg algorytmu, oraz wysokości kwot 

przeznaczonych na poszczególne zadania, zgodnie 

z aktualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

2) ustaliła zasady dofinansowania ze środków PFRON zadań realizowanych w 2020 r. przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

(dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, 

likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz 

turnusów rehabilitacyjnych), 

3) wydała opinię w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2016-2020” w 2019 r., 

4) dokonała analizy trudnej sytuacji życiowej czterech osób niepełnosprawnych, które złożyły wnioski 

o dofinansowanie ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Tarnowie i zajęła w tych sprawach stanowisko. 
 

3. Udzielanie informacji i pomocy w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne różnych 

form pomocy i wsparcia, świadczonych przez urzędy, instytucje i organizacje dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w ramach programów celowych PFRON. 

 W Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa oraz w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonowały punkty informacyjne dla osób niepełnosprawnych 

oraz osób sprawujących nad nimi opiekę. W punktach można było uzyskać informacje 

dotyczące szeroko rozumianej problematyki niepełnosprawności, 

m.in.: programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON), ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, wykazu placówek  

i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz regulacji 

prawnych. Pracownicy punktów udzielali również pomocy w wypełnianiu wniosków 

dotyczących programów celowych PFRON oraz w przygotowywaniu wystąpień do różnych 

instytucji. 

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogły skorzystać również z nieodpłatnej pomocy 

prawnej w jednym z czterech Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zorganizowanych przez Urząd 
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Miasta Tarnowa, a finansowanych z budżetu państwa. 

Z pomocy takiej mogła skorzystać każda osoba fizyczna, która przed uzyskaniem nieodpłatnej 

pomocy prawnej złożyła pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej.  

Niepełnosprawne osoby uzależnione lub współuzależnione mogły skorzystać z porad 

dyżurujących w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych specjalistów z zakresu terapii prawa i uzależnień.  

 W związku z trudną sytuacją epidemiczną Miasto prowadziło szereg działań mających na celu 

pomoc mieszkańcom Tarnowa (m.in. zakup i dystrybucja maseczek, środków dezynfekcyjnych, 

rękawiczek, dystrybucja żywności). Na stronie Miasta zamieszczane były pełne informacje dotyczące 

bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Tarnowie oraz wprowadzanych i obowiązujących zasad i 

obostrzeń. Uruchomiona została całodobowa infolinia, poprzez którą można było uzyskać informacje 

o zalecanych sposobach zachowania się oraz możliwych formach pomocy. Urząd Miasta Tarnowa i 

miejskie jednostki we współpracy z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi przedsiębiorstwami 

prowadziły akcję Tarnów Pomaga, która polegała na objęciu wsparciem najbardziej potrzebujących 

mieszkańców, przede wszystkim na przygotowaniu i dostarczaniu ciepłych posiłków osobom 

starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym i samotnym oraz załatwianiu ich codziennych spraw. 

Realizowane oraz planowane działania były na bieżąco dostosowywane do panującej sytuacji 

epidemiologicznej oraz wprowadzanych obostrzeń. 

 

4. Zatrudnienie konsultanta ds. osób niepełnosprawnych. 

 W Urzędzie Miasta Tarnowa funkcjonowało od 2014 r. do końca kwietnia 2020 r. stanowisko 

konsultanta ds. osób niepełnosprawnych prowadzącego poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów. Do zadań konsultanta należała pomoc 

w rozwiązywaniu problemów życia codziennego oraz pomoc w załatwianiu spraw 

w urzędach administracji państwowej, samorządowej i innych instytucjach, współpraca 

z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedkładanie 

Prezydentowi Miasta Tarnowa propozycji rozwiązań dotyczących poprawy jakości i warunków życia 

osób niepełnosprawnych w Tarnowie.  

 Od września 2020 r. zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami3 w Urzędzie Miasta Tarnowa został powołany 

koordynator do spraw dostępności, do którego zadań należy: 

1) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, 

2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Urząd, 

3) monitorowanie działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu, 

w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

4) opracowanie corocznych raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w Urzędzie. 
 

5. Zatrudnienie tłumacza języka migowego. 

 Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się4 w Urzędzie Miasta Tarnowa osoby niesłyszące, głuchonieme 

i głuchoniewidome mają zapewniony dostęp do usługi tłumacza języka migowego, pozwalającej 

na komunikowanie się, w załatwianiu spraw administracyjnych. 

 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1062. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm. 
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Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą 

z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w 

komunikowaniu się. W 2020 r. z usług tłumacza skorzystało 64 osoby. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,897998,dla-

osob-nieslyszacych-gluchoniemych-i-gluchoniewidomych.html 

6. Prowadzenie kampanii medialnych oraz edukacyjnych w zakresie kształtowania właściwych 

postaw społeczeństwa wobec problematyki osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych.  

 Obchodzone corocznie od 2013 r. Dni Osób Niepełnosprawnych nie odbyły się w 2020 r. ze 

względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną. Do 2019 r. w ramach przedsięwzięcia 

cyklicznie organizowane były m.in. pikniki i spotkania integracyjne, wydarzenia muzyczne i taneczne, 

zawody sportowe oraz różnego rodzaju warsztaty, które przyciągały każdorazowo setki uczestników. 

W związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym i obowiązującymi obostrzeniami oraz w celu 

ochrony życia i zdrowia mieszkańców nie było możliwe zorganizowanie obchodów w 

dotychczasowym zakresie. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym.  

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

 

1. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych. 

 Do głównych zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Tarnowie należy orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, orzekanie 

o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia, orzekanie o wskazaniach do ulg 

i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, wystawianie 

legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz wydawanie kart parkingowych osobom 

niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

ILOŚĆ ROZPATRZONYCH SPRAW PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW 

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TARNOWIE W 2020 R. 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16. roku życia 1.944 

w tym wydane po raz pierwszy 622 

orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia 133 

karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych  689 

legitymacje osób niepełnosprawnych 656 

Źródło: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie 

 

 Wśród dorosłych mieszkańców Tarnowa najczęściej występującą przyczyną 

niepełnosprawności są upośledzenia narządu ruchu (2020 r. - 554), choroby układu oddechowego i 

krążenia (w 2020 r. – 380) oraz choroby psychiczne (2020 r. – 321).  Najczęstszym powodem 

wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-stego roku życia są choroby 

neurologiczne (w 2020 r. - 28), całościowe zaburzenia rozwojowe (w 2020 r. – 27), i choroby inne, w 

tym: schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, choroby układu krwiotwórczego (w 2020 r. – 15) . 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,897998,dla-osob-nieslyszacych-gluchoniemych-i-gluchoniewidomych.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,897998,dla-osob-nieslyszacych-gluchoniemych-i-gluchoniewidomych.html
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 Spadek liczby wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności w porównaniu do lat 

wcześniejszych był związany z sytuacją epidemiczną w Polsce w 2020 r. Wprowadzone przez 

ustawodawcę rozwiązania (art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych5), stanowiące reakcję na zaistniałą sytuację, 

spowodowały wydłużenie terminów ważności orzeczeń 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a tym samym uprawnień wynikających 

z posiadania statusu osoby niepełnosprawnej. Osoby w stosunku do których wcześniej wydano 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności nie były zobligowane – celem 

zachowania przyznanych uprawnień - do składania kolejnych wniosków. 

 

2. Udzielanie świadczeń z pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom; 

przyznawanie pomocy materialnej na cele zdrowotne i socjalne osobom będącym w trudnej 

sytuacji finansowej. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie udzielił pomocy i wsparcia 

1.455 osobom z powodu ich niepełnosprawności, co stanowiło 29% ogółu beneficjentów Ośrodka. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną i pozamaterialną dla 

osób niepełnosprawnych, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób 
Wysokość wypłaconych 

świadczeń w 2020 r. (w zł) 

1. zasiłki stałe 523 2.728.771 

2. zasiłki okresowe 316 345.918 

3. zasiłki celowe 248 72.181 

4. zasiłki celowe specjalne 133 25.618 

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne 451 223.221 

6. 

pomoc w formie posiłku lub świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku w ramach 

realizacji programu osłonowego „Pomoc 

Gminy Miasta Tarnowa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020” 

843 647.105 

                               Łącznie: 2.514 4.042.814 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

3. Udzielanie pomocy osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez 

przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych.  

Pomoc finansowa udzielana osobom niepełnosprawnym lub osobom sprawującym opiekę nad 

osobą niepełnosprawną, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, aktów wykonawczych do niej, 

ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawą  

o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przedstawiona jest w poniższej tabeli. 

 

 
 

 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm. 
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Lp. Rodzaj świadczenia 
Liczba 

świadczeń 

Kwota wydatkowana 

w 2020 r. (w zł) 

1. świadczenie pielęgnacyjne 4.769 8.681.054 

2. specjalny zasiłek opiekuńczy 785 482.441 

3. zasiłek pielęgnacyjny 31.798 6.855.335 

4. 
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 
3.267 346.930 

5. zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 604 372.029 

6. 

jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się 

żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną choroba 

zagrażającą życiu 

10 40.000 

                                   Łącznie: 41.233 16.777.789 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

4. Zapewnienie usług opiekuńczych w domach osobom chorym, niepełnosprawnym, 

pozbawionym opieki rodzinnej. 

 Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób, przyznawana jest pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Poniższa tabela przedstawia wysokość kwot wydatkowanych na ten cel oraz ilość osób 

objętych tym świadczeniem. 

Lp. Rodzaj świadczenia 
 

Liczba osób 

Kwota wydatkowana 

w 2020 r. (w zł) 

1. usługi opiekuńcze 488 3.352.235 z budżetu GMT 

2. specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 155.687 z budżetu państwa 

3.  
specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla dzieci 
2 4.828 z budżetu państwa 

4. 

usługi opiekuńcze dla osób 

przebywających na kwarantannie 

lub u których stwierdzono COVID-

19 

2 5.674,19 z budżetu GMT 

                           Łącznie: 499 3.512.750 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

W 2020 r. podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej na podstawie umowy zawartej w drodze ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

konkursu na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania na lata 2020-2022”. 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były 

w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przez Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, 
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ul. Kolorowa 6, 20–802 Lublin na podstawie umów zawartych w trybie określonym 

w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci realizowane były przez dwa podmioty: 

1) Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Paweł Pochroń, Nowodworze 2a, 33-112 Tarnowiec, 

w zakresie usług fizjoterapii, 

2) Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 73, 30-091 

Karków, w partnerstwie z Galicyjską Fundacją „Wsparcie, Integracja, Rozwój” (partner 1) oraz z 

Ośrodkiem Szkolenia Kursowego i Ustawicznego (partner 2), 

w zakresie usług neurologopedii, na podstawie umów zawartych w trybie określonym 

w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

Świadczenie w formie usług opiekuńczych obejmowało pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zakres pomocy dostosowywany był 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. 

W związku z trwającą pandemię COVID-19, GMT zawarła z Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej, umowę na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z 

terenu Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania przebywających na kwarantannie lub u których 

stwierdzono COVID-19” w okresie od 19.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Dzięki realizacji zadania osoby 

w trudnej sytuacji związanej z COVID-19 uzyskały pomoc z zakresu najważniejszych potrzeb 

życiowych i opieki higienicznej, 

a także pomoc w przygotowaniu posiłku oraz robieniu zakupów.  

 

5. Zapewnienie miejsc, opieki i godnych warunków życia w domach pomocy społecznej osobom 

niepełnosprawnym nie mogącym samodzielnie funkcjonować. 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu 

są kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie do domów pomocy 

społecznej i dziennych ośrodków wsparcia. 

W 2020 r. na terenie Tarnowa funkcjonowały cztery domy pomocy społecznej, 

w których przebywało łącznie 399 osób – w tym 296 w domach prowadzonych przez Gminę 

Miasta Tarnowa, a 103 w domach prowadzonych na zlecenie Gminy. 
 

Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Gminę Miasta Tarnowa: 

1) Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 (liczba miejsc 

statutowych – 164, z czego 154 dla osób przewlekle somatycznie chorych, a 10 dla osób w 

podeszłym wieku). Pensjonariuszami Domu są osoby o różnych schorzeniach 

i stopniu niepełnosprawności. Większość mieszkańców wymaga całkowitej opieki oraz 

pielęgnacji. Ponadto, Dom świadczy usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących 

(Dział - Dom Dziennego Pobytu). Z usług tego typu korzystają osoby o obniżonej sprawności 

psychofizycznej, które wymagają wsparcia w organizacji życia codziennego. Osoby 

korzystające z tych usług mają zapewnione posiłki (śniadania, obiady), a także zajęcia 

rekreacyjno – kulturalne, zajęcia w ramach terapii zajęciowej służące utrzymaniu sprawności 

psychofizycznej, naukę obsługi komputera, terapię ruchem oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. 

Dział – Dom Dziennego Pobytu dysponuje 50 miejscami. Łącznie z oferty Domu w 2020 r. 

skorzystało 48 osób. Wprowadzone na poziomie rządowym obostrzenia dotyczące zawieszenia 

działalności dziennych domów pobytu, spowodowały zamknięcie palcówki 

w okresie od 16.03.2020 r. do 15.06.2020 r. oraz od 3.07.2020 r. do chwili obecnej.  

 W związku z ogłoszoną w 2020 r. w Polsce pandemią wirusa SARS-CoV-2 Dom 

Pomocy Społecznej zapewniał usługi opiekuńcze dla podopiecznych na poziomie 
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obowiązujących standardów w reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami 

organów publicznych oraz wewnętrznymi procedurami. Sytuacja ta powodowała ograniczenia 

w aktywności mieszkańców, organizacji integracyjnych imprez czy możliwości korzystania  

z oferty placówek kultury, wyjazdów do sanatoriów, na turnusy rehabilitacyjne. Priorytetem 

było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu związanego 

z zagrożeniem i skutkami COVID–19. W tym celu Dom pozyskał dodatkowe środki finansowe: 
1. Granty w ramach Modułu I i II Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozyskane  

z ROPS w Krakowie na łączną kwotę 565.921,78 zł, w tym środki finansowe GMT 

w kwocie 24.090,71 zł. Wyżej wymienione granty przeznaczone były na doposażenie stanowisk 

pracy personelu i mieszkańców w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt 

i wyposażenie, na wypłatę nagród dla pracowników, na zatrudnienie dodatkowych pracowników 

oraz dofinansowanie w zakresie wykonywania testów dot. zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla 

personelu placówki. 

2. Grant z Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków EFS w wysokości 76.040,42 

zł na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej 

i środków do dezynfekcji. 

3. Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w łącznej kwocie 385.999 

zł, w tym środki finansowe GMT w kwocie 77.200 zł na zakup środków ochrony osobistej i 

środków do dezynfekcji, wypłatę nagród dla pracowników za pracę 

w szczególnych warunkach, zapewnienie kadry oraz zakup koncentratorów tlenu dla potrzeb 

mieszkańców DPS.  

Łącznie z ww. grantów i dotacji Dom w 2020 r. pozyskał 1.027.961,20 zł, w tym wkład własny z 

budżetu GMT wyniósł 101.290,71 zł. 

Dodatkowo DPS otrzymał środki finansowe z budżetu GMT na 2020 r. w kwocie 38.890 zł na zakup 

środków ochrony osobistej. Ponadto w roku ubiegłym w placówce została wykonana wymiana 

instalacji przeciwpożarowej. Koszt tej inwestycji z budżetu GMT wyniósł 397.500 zł.  

 

1) Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 (liczba miejsc  

statutowych – 87). Dom zapewnia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb bytowych, 

całodobową opiekę, rehabilitację i uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. W Domu 

przebywają osoby o różnych schorzeniach i stopniu niepełnosprawności. 
W związku z ogłoszoną w 2020 r. w Polsce pandemią wirusa SARS-CoV-2 Dom Pomocy 

Społecznej zapewniał całodobowe usługi opiekuńcze dla podopiecznych na poziomie obowiązujących 

standardów w reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami organów publicznych oraz 

wewnętrznymi procedurami. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami zmianom uległo 

funkcjonowanie mieszkańców placówki: ograniczono zajęcia w ramach terapii zajęciowej do małych 

grup, zrezygnowano z wyjazdów na wycieczki, do teatru, muzeum, spotkań integracyjnych z 

młodzieżą szkolną, itp. Wprowadzono zakaz odwiedzin podopiecznych przez rodziny, z wyjątkiem 

ważnych przyczyn. Dom zapewnił całodobowy kontakt telefoniczny. Aby przeciwdziałać poczuciu 

izolacji u mieszkańców wszyscy pracownicy zaangażowani byli we wsparcie mieszkańców w tym 

trudnym czasie. 

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone były w małych, stałych grupach lub 

indywidualnie, organizowano dla mieszkańców spotkania w ogrodzie przy muzyce, przy ognisku, 

wspólne czytanie książek, oglądanie filmów itp. Osobom potrzebującym zapewniono pomoc 

psychologiczną. 

Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu związanego z 

zagrożeniem i skutkami COVID–19. W tym celu Dom pozyskał dodatkowe środki finansowe: 
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1. Granty w ramach Modułu I i II Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozyskane  

z ROPS w Krakowie na łączną kwotę 361.083,74 zł, w tym środki finansowe GMT 

w kwocie 16.759,83 zł. Wyżej wymienione granty przeznaczone były na wypłatę nagród dla 

pracowników, doposażenie personelu oraz mieszkańców w środki ochrony indywidualnej, sprzęt i 

wyposażenie oraz na zatrudnienie dodatkowych pracowników 

i dofinansowanie w zakresie wykonywania testów dot. zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla 

personelu placówki. 

2. Grant z Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno–opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków EFS na wypłaty dodatków 

do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do 

dezynfekcji - 65.694,19 zł. 

3. Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w łącznej kwocie 

214.971,85 zł, w tym środki finansowe GMT w kwocie 42.994,85 zł na zakup środków ochrony 

osobistej i środków do dezynfekcji, wypłatę nagród dla pracowników za pracę 

w szczególnych warunkach, zapewnienie kadry oraz na zakup koncentratorów tlenu dla potrzeb 

mieszkańców. 

Łącznie z ww. grantów i dotacji Dom pozyskał 641.749,78 zł, w tym wkład własny 

z budżetu GMT wyniósł 59.754,68 zł. 

Dodatkowo DPS otrzymał środki finansowe z budżetu GMT na 2020 r. w kwocie 34.000 zł na zakup 

środków ochrony osobistej i do dezynfekcji. 

 

Domy Pomocy Społecznej prowadzone na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa: 

1) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych 

Intelektualnie w Tarnowie, ul. Robotnicza 4, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (liczba miejsc statutowych – 80). Dom zapewnia 

całodobową opiekę, zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, religijnych 

i społecznych osobom niepełnosprawnym. Są to często osoby leżące lub poruszające się na 

wózkach inwalidzkich. Obecnie Dom jest przeznaczony dla 61 dzieci  

i młodzieży oraz 19 osób dorosłych. 

2) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie 

w Tarnowie, ul. Modrzejewskiej 48, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie (liczba miejsc statutowych – 17). Dom 

funkcjonuje na zasadach domu rodzinnego, dlatego mieszkańcy wykonują w ramach terapii 

proste czynności domowe. Dom stwarza mieszkańcom warunki do samodzielnego życia w 

otwartym środowisku w rodzinnej atmosferze; zapewnia całodobową opiekę dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb i uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjno–terapeutycznych. 

Liczbę osób umieszczonych w 2020 r. w domach pomocy społecznej przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Lp. Nazwa Domu 
Liczba 

umieszczonych osób 

1. 
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie, 

ul. Szpitalna 53 
32 

2. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48 18 

3. 
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie, ul. Robotnicza 4  
5 
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4. 
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych 

Intelektualnie w Tarnowie, ul. Modrzejewskiej 48 
0 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

W sytuacji braku możliwości zapewnienia miejsca w domach pomocy społecznej  

na terenie Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, kieruje osoby 

niepełnosprawne do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Poniesiona 

w 2020 r. przez Gminę Miasta Tarnowa odpłatność za pobyt mieszkańców Tarnowa w domach 

pomocy społecznej na terenie innych powiatów wyniosła 3.072.127,60 zł. W 2020 r. do domów 

pomocy społecznej na terenie innych powiatów zostało skierowanych 13 osób. 
 

6. Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 

Bezpieczna Przystań.  

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 

Bezpieczna Przystań zlokalizowane jest przy ul. Sanguszków 28A, dysponuje 15 miejscami dla osób 

niesamodzielnych i zapewnia całodobowy pobyt do 14 dni w przypadku braku możliwości 

sprawowania opieki przez ich opiekunów. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość 

przedłużenia okresu pobytu do 21 dni. Centrum koordynuje również opiekę środowiskową i wparcie w 

domach osób niesamodzielnych, które ze względu na przeciwwskazania lekarskie nie mogą zostać 

przewiezione do ośrodka. W budynku znajduje się wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i 

pielęgnacyjnego, który wypożyczany jest bezpłatnie. Opiekunowie osób niesamodzielnych otrzymują 

wsparcie w postaci warsztatów, szkoleń, grup wsparcia i indywidualnego poradnictwa. 

W 2020 r. z opieki zastępczej skorzystało 170 osób, w tym 130 osób, które skorzystały ze 

wsparcia po raz pierwszy i 40 osób, które korzystały ze wsparcia również w 2019 r. Zawarto 880 

umów na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego. Zorganizowano warsztaty z zakresu 

opieki nad osobami niesamodzielnymi dla 5 grup, 

w których udział wzięło łącznie 60 osób oraz szkolenia cyfrowe dla 5 osób. Zorganizowano 18 

spotkań grup wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych, a wsparciem coacha zostało objętych 

34 opiekunów osób niesamodzielnych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Ośrodek zmuszony był 

odwołać planowaną konferencję. W zamian zrealizowano 11 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla 

pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej, łącznie dla 112 osób. 

Największym problemem podczas pandemii COVID-19 z jakim musiał się zmierzyć Ośrodek 

Bezpieczna Przystań było zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym przebywającym w 

ośrodku. W krótkim czasie należało zastosować i wprowadzić szereg procedur regulujących 

zachowanie ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się podopiecznych oraz personelu: 

wzmożona dezynfekcja rąk i powierzchni płaskich, wymóg zakładania fartuchów ochronnych, 

przyłbic, maseczek. Wydawanie posiłków odbywało się 

w pokojach, ćwiczenia rehabilitacyjne wykonywane były indywidualnie z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Zintensyfikowano alternatywne formy usług, np. telefoniczne wsparcie psychologa. 

Wprowadzono także zakaz odwiedzin, a po każdym turnusie wykonywane było ozonowanie całego 

ośrodka. Pandemia spowodowała zwiększenie wydatków, które nie były przewidziane w budżecie. 

Strach opiekunów i osób niesamodzielnych przed zakażeniem spowodował znaczne zmniejszenie 

liczby osób korzystających z usług ośrodka. 

 

7. Mieszkania chronione prowadzone przez Gminę Miasta Tarnowa. 

Na terenie miasta Tarnowa funkcjonują dwa mieszkania chronione wspierane, przeznaczone 

dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn. Mieszkania prowadzone są przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie. Prawo do 

pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym mają osoby, które ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną potrzebują wsparcia 

w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Mieszkania te są formą pomocy przygotowującą do 
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prowadzenia samodzielnego życia i stanowią alternatywę dla pobytu w placówce opieki całodobowej. 

Pobyt w mieszkaniu daje możliwość osobom niepełnosprawnym do samodzielnego funkcjonowania w 

środowisku, przygotowuje do prawidłowego pełnienia ról społecznych oraz stanowi niezbędny etap w 

drodze do uzyskania pełnej samodzielności życiowej. 

Oba mieszkania zlokalizowane są przy ul. Mościckiego. W 2020 r. przebywało w nich łącznie 

4 kobiety i 3 mężczyzn, a Gmina Miasta Tarnowa na ich prowadzenie udzieliła dotacji w łącznej 

wysokości 148.000 zł. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter odpłatny6.  

W związku z ogłoszoną w 2020 r. w Polsce pandemią wirusa SARS-CoV-2, usługi 

w mieszkaniach chronionych realizowane były na poziomie obowiązujących standardów 

w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami organów publicznych oraz 

wewnętrznymi procedurami. W ramach obostrzeń wprowadzono ograniczenia 

w przyjmowaniu gości, przebywania w miejscach publicznych, zrezygnowano z wyjść 

i wycieczek integracyjnych. Personel i mieszkańców wyposażono w środki ochrony indywidualnej, 

wprowadzono zasadę zachowania dystansu społecznego. Aby przeciwdziałać poczuciu izolacji u 

mieszkańców wszyscy pracownicy zaangażowani byli we wsparcie mieszkańców w tym trudnym 

czasie. Osobom potrzebującym zapewniono pomoc psychologiczną. 

 

8. Tworzenie nowych miejsc w dziennych ośrodkach wsparcia, w środowiskowych 

domach samopomocy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wspieranie 

istniejących. 

W Tarnowie działają dwa środowiskowe domy samopomocy, których prowadzenie 

Gmina Miasta Tarnowa zleciła w drodze otwartego konkursu ofert: 

− Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska z siedzibą 

w Krakowie, ul. Nazaretańska l, 

− Fundacji Zielona Przystań z siedzibą w Tarnowie, ul. Piotra Skargi 29a. 

 Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu prowadzi Środowiskowy Dom 

Samopomocy w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 6, przeznaczony dla 60 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) o zasięgu ponadgminnym. Uczestnicy Domu mają 

zapewnioną opiekę odpowiednią do rodzaju schorzenia, biorą udział w różnych formach terapii 

i zajęciach integracyjnych mających na celu poprawę stanu zdrowia, podtrzymywanie  

i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Prowadzona jest także 

aktywizacja zawodowa. W 2020 r. z oferty domu skorzystało 68 osób, w tym  

7 nowoprzyjętych. 

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań”, 

prowadzonego przez Fundację Zielona Przystań jest udzielanie wsparcia osobom mającym 

poważne trudności w życiu codziennym poprzez: wspomaganie rozwoju psychofizycznego 

i społecznego, rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie zjawisk i procesów 

w nim zachodzących oraz związków przyczynowo-skutkowych, rozwój indywidualnych 

uzdolnień i zainteresowań, udział w życiu społecznym, utrzymanie dobrej kondycji 

psychicznej, maksymalne usprawnienie psychofizyczne oraz rehabilitację funkcji 

poznawczych. Zajęcia odbywają się w pracowniach: gospodarstwa domowego, samoobsługi, 

rękodzielniczo-plastycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjnej i relaksacyjnej. Adresatami usług 

świadczonych w placówce są osoby przewlekle psychicznie chore (m. in. schizofrenia, 

zaburzenia psychotyczne, afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe) – typ A 

(liczba miejsc statutowych – 25) oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych (m.in. zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym, zaburzenia osobowości, 

 
6 Uchwała Nr XXXII/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
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zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołom otępiennym oraz chorobom 

neurodegeneracyjnym, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane 

używaniem substancji psychoaktywnych) – typ C (liczba miejsc statutowych – 27). 

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie wydał 18 nowych decyzji 

administracyjnych, kierujących uczestników do ŚDS typ C oraz 6 decyzji administracyjnych 

kierujących uczestników do ŚDS typ A. Łącznie z usług ŚDS w 2020 r. skorzystało 67 osób. 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii oraz 

poleceniem Wojewody Małopolskiego środowiskowe domy samopomocy zawiesiły 

działalność stacjonarną od 12.03.2020 r. do 25.05.2020 r. W tym okresie placówki 

organizowały zajęcia w formie zdalnej, przeprowadzane były rozmowy telefoniczne, 

uczestnikom dostarczane były paczki terapeutyczne a w szczególnych przypadkach 

realizowana była domowa rehabilitacja i terapia zajęciowa. Od czerwca wróciły do działalności 

w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich obowiązujących wytycznych 

i zaleceń dotyczących przeciwdziałania pandemii. Wraz z nastaniem drugiej fali pandemii 

zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego od połowy października została zawieszona 

działalność tych placówek, a następnie przywrócona decyzją z listopada 2020 r. ŚDS zostały 

zobowiązane do realizowania zadania z wykorzystaniem technik porozumienia się na odległość 

oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć. Prowadzony był dyżur pracownika, 

który przeprowadzał indywidualne spotkania z uczestnikami oraz prowadzone były zajęcia 

grupowe dla nie więcej niż 5 osób przebywających jednocześnie na terenie placówki. Stan ten 

obowiązywał do końca realizacji zadania, a placówki działały w pełnym reżimie sanitarnym. 
 

 

9. Wykorzystanie pracy socjalnej w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej w uniezależnieniu 

się, stymulowanie do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów życiowych. 

W 2020 r. w ramach pracy socjalnej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tarnowie podjęli liczne działania prowadzące do: 

− poprawy stanu zdrowia, poprzez pomoc w: uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, realizacji recept, 

załatwianiu wizyty lekarza w domu, rejestracji do lekarzy specjalistów oraz współpracę z 

pracownikami placówek medycznych (lekarz, pielęgniarka), edukację 

i profilaktykę w zakresie higieny zdrowotnej, 

− zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez: działania interwencyjne w 

sytuacji osoby zaniedbanej, potrzebującej pomocy, a także wezwanie pogotowia ratunkowego, 

policji, poszukiwanie rodzin osób wymagających opieki, 

− wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych, poprzez pomoc w uzyskaniu: orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy (pomoc w wypełnianiu wniosku), skierowania 

na turnus rehabilitacyjny, dofinansowań do zakupu sprzętów medycznych oraz do wyjazdu na 

turnusy opiekuńcze, 

− poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez: nawiązanie współpracy z 

Zespołem Leczenia Środowiskowego - bezpłatne wizyty domowe psychiatrów, wystąpienie z 

wnioskiem do Sądu o leczenie w szpitalu psychiatrycznym lub umieszczenie w domu pomocy 

społecznej, podejmowanie interwencji w środowisku w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie realizuje projekty socjalne 

i projekty zawierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, przyjaciół, 

jak również całych społeczności lokalnych, w których żyją osoby niepełnosprawne: 

• Opłatek Maltański. W 2020 r. ze względu na trwającą pandemię COVI-19 podjęto jedynie 

działania w zakresie uczestnictwa w ogólnopolskiej inicjatywie „Opłatka Maltańskiego”, której 

organizatorem przy współudziale ośrodków pomocy społecznej 

z całej Polski był Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. W Tarnowie finał akcji odbył się 

15.12.2020 r. Wprowadzane na poziomie rządowym obostrzenia, w tym zakaz gromadzenia się 
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uniemożliwił wspólne spotkanie przy wigilijnym stole, zorganizowane jednak zostały świąteczne 

paczki, które wydano podopiecznym - 50 osób otrzymało po 3 paczki. Łącznie zostało wydanych 

150 paczek. 

• „S.O.S. dla Życia” - projekt socjalny skierowany do samotnych osób starszych 

 i niepełnosprawnych, otwarty na potrzeby całej tarnowskiej społeczności, nie tylko dla 

osób korzystających na co dzień ze świadczeń z pomocy społecznej. Głównym celem 

projektu socjalnego jest usprawnienie pracy służb medycznych podczas akcji ratunkowych, 

przeprowadzanych w mieszkaniu samotnej osoby starszej lub niepełnosprawnej, 

poszerzenie zakresu form wsparcia świadczonych przez MOPS 

w Tarnowie oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych lub 

niepełnosprawnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”7 realizowane jest zadanie wspierające rodziny, w których przyjdzie lub przyszło 

na świat ciężko chore dziecko, posiadające nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu. Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie 

wynikających z powyższej ustawy należy pomoc i wsparcie asystenta rodziny, który: 

− udziela informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, 

− reprezentuje (na podstawie pisemnego upoważnienia) wspieraną rodzinę przed 

instytucjami i urzędami, 

− udziela wsparcia psychologicznego, 

− udziela pomocy w przezwyciężeniu problemów wychowawczych, pomocy prawnej, 

− wspiera kobietę w ciąży i jej rodzinę w realizacji codziennych obowiązków.  

W 2020 r. asystenci rodziny objęli wsparciem 5 kobiet i ich rodziny. 
 

10. Dofinansowanie ze środków PFRON do: 

a) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w celu rozwijania umiejętności społecznych oraz 

poprawy psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych, 

b) zaopatrzenia niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze niezbędne do ich funkcjonowania, 

c)likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w związku z ich potrzebami. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie udziela wsparcia w zakresie rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych zgodnie  

z algorytmem. Szczegółowe informacje na ten temat obrazuje poniższa tabela, a także informacje 

zawarte w pkt 9 oraz w celu szczegółowym nr 7 pkt 4. 

Forma świadczenia 
Liczba 

osób 

Wydatkowana 

kwota (w zł) 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
213 233.439 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
879 1.269.507 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych 
44 211.526 

                                          Łącznie: 1.136 1.714.472 

 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 1329. 
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11. Finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób potrzebujących 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Istotną część środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wydatkowano na finansowanie działalności trzech warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez: 

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Klikowskiej 190 – od 28.12.2020 r. nastąpiło 

zwiększenie ilości miejsc w warsztatach o 4 (54 uczestników), 

− Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło 

w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b (35 uczestników), 

− Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji REPI, przy ul. Hodowlanej 6 

(45 uczestników). 

Warsztaty prowadzą terapię i rehabilitację społeczną z elementami rehabilitacji 

zawodowej, sprawności fizycznej oraz zdrowia psychicznego. Uczestnikami warsztatów 

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., było 134 osoby niepełnosprawne intelektualnie, ze 

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym 79 mieszkańców Tarnowa). 

Ponadto 12 mieszkańców Tarnowa, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem 

Tarnowskim uczęszczało do WTZ działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalno - Oświatowym 

„Piast" w Woli Rzędzińskiej.  

Wysokość dofinansowania działalności poszczególnych warsztatów terapii zajęciowej 

w Tarnowie w 2020 r. obrazuje poniższa tabela. 

Lp. 
Jednostka prowadząca 

 warsztat 

Liczba 

uczestników 

Wysokość 

dofinansowania 

ze środków 

PFRON (w zł) 

Wysokość 

dofinansowania  

z budżetu 

Gminy Miasta 

Tarnowa  

(w zł) 

Wysokość 

dofinansowania 

łącznie (w zł) 

1. 

Fundacja Rozwoju 

Edukacji, Pracy, Integracji 

REPI w Tarnowie 

45 922.320 102.480 1.024.800 

2. 

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną - Koło 

w Tarnowie 

35 717.360 79.706 797.066 

3. 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy  

w Tarnowie 

54 1.015.690 112.852 1.128.542 

4. 

Stowarzyszenie 

Kulturalno-Oświatowe 

„Piast” w Woli 

Rzędzińskiej 

12 0 26.297 26.297 

                Łącznie: 146 2.655.370 321.335 2.976.705 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

 

 Ponadto w 2020 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie został uruchomiony Program „Zajęcia klubowe w WTZ”, 

którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w 

życiu społecznym i zawodowym poprzez udział w zajęciach klubowych. Program „Zajęcia klubowe w 

WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu osób niepełnosprawnych przed 
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rozpoczęciem procesu rehabilitacji 

w warsztacie terapii zajęciowej. W 2020 r. w Programie wzięło udział 7 osób niepełnosprawnych.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji wspólnie ze swymi 

pełnosprawnymi rówieśnikami oraz do korzystania z różnych form kształcenia specjalnego i 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

1. Włączanie dzieci przedszkolnych i uczniów niepełnosprawnych do kształcenia, wychowania i 

opieki we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek (edukacja włączająca w elastycznym 

systemie kształcenia). 

 Do głównych działań Gminy Miasta Tarnowa wspierających edukację uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należą: 

− sukcesywne wyposażanie przedszkoli i szkół w odpowiednie pomoce i technologie edukacyjne, 

− zapewnienie wykwalifikowanej kadry nauczycieli i specjalistów, 

− wdrażanie projektów edukacyjnych uwzględniających specjalne potrzeby tej grupy dzieci 

i młodzieży, 

− rozwijanie zintegrowanego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  

od 0 do 6 lat w zakresie diagnozy, poradnictwa i terapii, 

− prowadzenie wielostronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oddziałów integracyjnych, 

specjalnych, nauczania indywidualnego, różnych form zajęć dla osób niepełnosprawnych, 

wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, 

− usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach, 

− zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół i przedszkoli oraz zwrot 

kosztów indywidualnego dowozu dziecka jego rodzicom lub opiekunom. 

 Gmina Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2019/2020 była organem prowadzącym dla 65 szkół 

i placówek oświatowych. Na terenie miasta działają 3 szkoły specjalne: Zespół Szkół Specjalnych dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie oraz 

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych - dla dzieci 

i uczniów leczących się w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie. Ponadto dzieci 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się 

w oddziałach integracyjnych i specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. 

Na terenie Gminy Miasta Tarnowa prowadzone są różnorodne działania i formy kształcenia 

specjalnego na rzecz tarnowskich dzieci i młodzieży, z których korzystają również rówieśnicy z gmin 

ościennych. Zakres działań przedstawia poniższa tabela. 

Działania 2019 r. 2020 r. 

Skierowania do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 46 42 

Skierowania do nauczania indywidualnego 109 107 

Skierowania do oddziałów integracyjnych 60 33 

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

liczba skierowań 4 5 

skierowania do nauczania indywidualnego 0 1 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) 

liczba skierowań 39 64 

skierowania do zajęć rewalidacyjnych 12 1 

skierowania do nauczania indywidualnego 7 1 

Resocjalizacja i socjoterapia 

liczba rozpatrywanych spraw 26 23 

skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) 13 23 

skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS)  9 2 

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa 

 

Wsparciem edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych była organizacja  

różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.:  

− zajęć rozwijających uzdolnienia,  

− zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

− zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

− zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i 

kariery zawodowej,  

− rewalidacji indywidualnej, 

− gimnastyki korekcyjnej,  

− innych: warsztatów, porad i konsultacji. 
 

2. Wydawanie orzeczeń, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i skierowań  

do kształcenia specjalnego i oddziałów integracyjnych. 

W mieście Tarnowie funkcjonują dwie poradnie publiczne: 

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP) jest placówką, której głównym celem jest 

wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im adekwatnej do 

potrzeb pomocy. W roku szkolnym 2019/2020 poradnia wykonała 2.997 diagnoz 

specjalistycznych oraz wydała 839 opinii. Przesiewowo przebadano psychologicznie 

627 sześciolatków. Odbyło się 18 posiedzeń Zespołu Orzekającego, wydano 281 orzeczeń 

dla dzieci i uczniów, w tym 188 kwalifikujących do różnych form kształcenia specjalnego. 

Wydano 93 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 34 opinie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

 Ponadto wydano pisemne opinie między innymi w sprawach: 

− zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – 8 

− odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 42 

− dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia oraz 

objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – 468 

− specyficznych trudnościach w uczeniu się – 167 

− udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 4 

− inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka – 75. 

 Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży (m.in. prowadzi terapię logopedyczną, 

psychologiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i EEG Biofeedback), rodzicom 

(m.in. zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, grupy wsparcia) 
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i nauczycielom (np. organizacja warsztatów, szkoleń dotyczących pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpraca przy tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych). W poradni działa II Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

 Poradnia pełni także rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego na terenie Gminy Miasta Tarnowa, realizującego program kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach programu dzieci posiadające opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju otrzymują bezpłatnie dodatkowe usługi fizjoterapeutów, 

psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i innych specjalistów. W roku szkolnym 

2019/2020 z programu korzystało 88 dzieci i ich rodzin.  
 

2) Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna (SPPT) specjalizuje się  

w terapii i profilaktyce zaburzeń zachowania i emocji oraz mediacjach. W roku szkolnym 2019/2020 

swoimi działaniami objęła 1.936 dzieci i młodzieży oraz 1.407 osób dorosłych. Poradnia przeprowadziła 

dla dzieci i młodzieży m.in.: terapię psychologiczną (420 osób), socjoterapię (37 osób), zajęcia grupowe 

prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych -zajęcia profilaktyczne, zajęcia integracyjne, zajęcia 

w ramach programu „Zapobiegania zachowaniom suicydalnym” (1.352 osoby), a także interwencję 

kryzysową (15 osób) i terapię dla osób zagrożonych uzależnieniami (8 osób). Rodzice/opiekunowie 

prawni korzystali 

w poradni z terapii rodzinnej i konsultacji (715 osób), uczęszczali na warsztaty, wykłady 

i szkolenia (323 rodziców). Przeprowadzono dla 357 nauczycieli i pedagogów warsztaty, prelekcje 

i szkolenia. 

 Nowością w działaniach poradni było wdrożenie autorskiego projektu „Program zapobiegania 

zachowaniom suicydalnym”, tj. działań skierowanych zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli 

(zajęcia profilaktyczne w szkołach, szkolenie zespołu nauczycielskiego, szkolenie dla rodziców, 

materiały pomocnicze dla nauczycieli 

i pedagogów, szkolenie specjalistyczne dla pedagogów szkolnych). Pilotaż Programu odbył się w roku 

szkolnym 2019/2020 i zakończył się ewaluacją Programu. Przeprowadzono również badania 

ankietowe wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów na temat funkcjonowania 

psychospołecznego w okresie pandemii. Badanie było przeprowadzone online za pomocą narzędzi 

ankietowych Google. Wyniki i raport zostanie opublikowany 

w roku szkolnym 2020/2021.  

 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży  

w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w przedszkolu, szkole  

i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych, wynikających  

w szczególności z: 

− niepełnosprawności, 

− niedostosowania społecznego, 

− zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

− ze szczególnych uzdolnień, 

− ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

− zaburzeń komunikacji językowej, 

− choroby przewlekłej, 

− sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

− niepowodzeń edukacyjnych, 

− zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,  sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

− trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
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4. Tworzenie sieci oddziałów integracyjnych i specjalnych w szkołach i przedszkolach stosownie 

do występujących potrzeb w zakresie niepełnosprawności dzieci 

i młodzieży w mieście.  

Liczbę oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach i szkołach wraz z liczbą 

uczących się w nich dzieci przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Typ 

oddziału 

rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów  

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 

ogółem w tym 

niepełnosprawnych 
ogółem w tym 

niepełnosprawnych 

integracyjny 53 881 220 48 809 191 

specjalny 4 14 14 4* 13 13 

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa 

 

* W roku 2019/2020 funkcjonowały 4 oddziały specjalne w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11. Ponadto 

wszystkie oddziały w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie (55), Zespole Szkół 

Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących (17) oraz Zespole Szkół Przyszpitalnych (4) są oddziałami 

specjalnymi. 

 

5. Organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli  

i placówek szkoleniowo-rehabilitacyjnych. 

 Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 

− uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 

także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;  

− dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 

uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, dzieciom i młodzieży 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 24 lata - w przypadku uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna lub 25 lat, w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. 

 Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz nauczanie zdalne łączna kwota wydatków na 

dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół była niższa niż planowana i wyniosła w 2020 r. 

417.180,45 zł. 
 

6. Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej w zdobyciu wyższego 

wykształcenia. 
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W 2020 r. Urząd Miasta Tarnowa realizował program „Aktywny samorząd” finansowany ze 

środków PFRON. W ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 

niepełnosprawni studenci mogli uzyskać następujące rodzaje dofinansowań: 

− do opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej 

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym, 

− dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, 

− dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. 
Z tej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 36 osób, którym łącznie wypłacono dofinansowanie 

w wysokości 78.277 zł. W związku ze zmianą zasad Programu, dofinansowanie na podstawie 

wniosków złożonych w 2020 r. będzie wypłacane  

do 15 kwietnia 2021 r. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 4 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wczesnej diagnozy, leczenia i opieki medycznej, 

rehabilitacji i edukacji leczniczej. 

Na terenie miasta Tarnowa funkcjonują dwie placówki lecznictwa zamkniętego, 

a także sieć niepublicznych placówek lecznictwa otwartego zapewniających mieszkańcom opiekę 

medyczną w zakresie lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. W stanach nagłego zagrożenia 

życia i zdrowia pomoc zabezpiecza Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. 

Finansowanie świadczeń gwarantowanych zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia. Gminie Miasta 

Tarnowa podlegają 3 podmioty lecznicze:  

1) Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika,  

2) Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.,  

3) Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika jest największym podmiotem leczniczym 

podległym Gminie Miasta Tarnowa. Podstawowa działalność koncentruje się na lecznictwie 

stacjonarnym, którego uzupełnieniem są ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz 

pielęgnacyjno-opiekuńcze. Szpital, jako jeden z dwóch podmiotów w Tarnowie, zabezpiecza także 

nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. 

Rok 2020 w działalności Szpitala był okresem walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – 

placówka (wraz z drugim tarnowskim szpitalem) została wytypowana do leczenia chorych na COVID-

19. Podczas dwóch fali pandemii ograniczono planową działalność Szpitala. Okresowo 1/3 potencjału 

łóżek była przeznaczona na leczenie pacjentów „covidowych” - trzy całe oddziały przekształcono w 

oddziały „covidowe”, w innych wydzielono odcinki zakaźne, uruchomiono dodatkowe łóżka z 

respiratorami. W Szpitalu wdrożony został wyjątkowy reżim sanitarny oraz specjalne procedury, 

dotyczące postępowania z pacjentami. Okres ten był wyjątkowo trudny w działalności placówki z 

uwagi na nieznane dotąd zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów a także personelu Szpitala. 

Trudności pogłębiał brak jednoznacznych rekomendacji dotyczących leczenia chorych, utrudnienia w 

dostępie pacjentów do lecznictwa otwartego, lęk kadry medycznej przed zakażeniem, braki personelu 

spowodowane zachorowaniem na COVID-19 oraz ogromne problemy z zaopatrzeniem placówki w 

odpowiednie ilości środków ochrony indywidualnej oraz do dezynfekcji w początkowym okresie 

pandemii. 

W ramach zwalczania pandemii Szpital otrzymał wsparcie finansowe od Rządu, Samorządu 

Województwa oraz dużych państwowych przedsiębiorstw na zakup sprzętu 

i aparatury medycznej oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych w nowej sytuacji 

kryzysowej. Za kwotę 1,8 mln zł zakupiono m.in. dodatkowe respiratory, kardiomonitory, 

videoendoskop, echokardiograf, aparat RTG, aparat do znieczuleń, a także sterylizatory, urządzenia do 

dekontaminacji, bramki dezynfekcyjne. Ponadto w 2020 r. w ramach planowanych zakupów 
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doposażono oddziały, blok operacyjny i pracownie diagnostyczne 

w sprzęt i aparaturę medyczną o łącznej wartości 3,3 mln zł. 

Przychody Szpitala z tytułu prowadzonej działalności w 2020 r. wyniosły 

105,3 mln zł. Corocznie od 16 lat Szpital osiąga dodatni wynik finansowy, a 2020 r. zamknął się 

zyskiem w wysokości 2,5 mln zł. 

W 2020 r. na inwestycje przeznaczone zostały środki w wysokości 14,4 mln zł (w tym 7,2 mln 

zł to środki własne Szpitala, 0,5 mln zł dotacja GMT, pozostałe to środki zewnętrzne, w tym 6 mln zł 

z Unii Europejskiej). W czerwcu 2020 r. zakończyła się budowa nowego pawilonu szpitalnego wraz z 

przewiązką komunikacyjną od ul. Starodąbrowskiej, przeznaczonego na potrzeby Centrum Chorób 

Serca. Dzięki powstaniu nowoczesnego obiektu możliwe stało się skoncentrowanie działalności pionu 

kardiologii w jednym obiekcie, 

tj.: oddziałów, pracowni diagnostyczno-zabiegowych oraz poradni specjalistycznych. Rozszerzone 

zostały możliwości diagnostyczno-terapeutyczne oraz nastąpiła zdecydowana poprawa warunków 

hospitalizacji pacjentów.  

Koszt całej inwestycji (zrealizowanej w okresie 2019-2020) wyniósł 20 mln zł, 

z czego wartość dofinansowania z UE to 9 mln zł, dotacja GMT to 2 mln zł, pozostałe to środki 

własne Szpitala. Przeniesienie oddziału kardiologii i elektroterapii oraz oddziału kardiologii 

inwazyjnej do Centrum Chorób Serca pozwoliło na częściową restrukturyzację innych oddziałów 

Szpitala oraz stworzyło możliwość pozostawienia części łóżek w gotowości do leczenia pacjentów 

„covidowych” – bez ograniczania przyjęć pozostałych pacjentów.  

 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. jest największą placówką ambulatoryjnego 

lecznictwa specjalistycznego w Tarnowie i subregionie. W swojej bogatej ofercie oprócz poradni 

specjalistycznych posiada poradnię lekarza podstawowej opieki, przychodnię stomatologiczną, 

przychodnię zdrowia psychicznego, przychodnię rehabilitacyjną, oddział chirurgii ogólnej. Zespół 

Przychodni Specjalistycznych swoje usługi świadczy na rzecz mieszkańców Tarnowa i regionu. 

Od 1 kwietnia 2020 r. w ZPS funkcjonuje Ośrodek Środowiskowej Opieki 

Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach kontraktu z NFZ. 

Ośrodek stanowi I poziom referencyjny w nowym modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci 

i młodzieży, którego wdrażanie rozpoczęto w 2020 r. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 

2020 r. w Ośrodku udzielono 3.265 porad, a ze świadczeń skorzystało 342 pacjentów. 

W 2020 r. ZPS Sp. z o.o. poszerzył ofertę usług komercyjnych. Zawarto nowe umowy 

z podmiotami gospodarczymi w zakresie badań profilaktycznych oraz nowe umowy  

w pełnym zakresie świadczonych usług z prywatnymi ubezpieczycielami i innymi podmiotami 

leczniczymi w zakresie diagnostyki medycznej i konsultacji specjalistycznych. 
Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 przy wejściu do przychodni utworzono strefy weryfikacji 

wyposażone w kamerę termowizyjną. Dodatkowo zamontowano specjalny system, który informuje 

pacjentów, do której poradni mogą się bezpiecznie udać mając pewność, że nie będzie tam zbyt wiele 

osób. Wydzielony został ciąg komunikacyjny, oddzielający pacjentów wchodzących na teren 

przychodni i wychodzących z niej. Kierunki 

w jakich powinni poruszać się pacjenci oznaczono czerwonymi liniami i szlabanami. Ponadto na 

terenie przychodni funkcjonują komunikaty głosowe informujące o aktualnych zaleceniach 

epidemiologicznych.  

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych wykonanych przez Zespół Przychodni 

Specjalistycznych Sp. z o.o. w 2020 r. należą: 

1. Zakup sprzętu: 

1) Rejestratory EKG (4 szt.) – 22.105,22 zł, 

2) Unit stomatologiczny – 67.014,00 zł, 

3) Aparat do znieczulenia – 118.800,00 zł, 
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4)  Koncentratory tlenu (10 szt.) – 27.310,60 zł, 

5) Termowizyjny system do pomiaru temperatury ciała – 25.830,08 zł. 

2. Wymiana sprzętu komputerowego – 39.941,71 zł. 

3. Zakup licencji komputerowych – 10.961,03 zł. 

4. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz sterowania oddymiania klatki schodowej 

w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 – 79.027,50 zł. 
Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 2020 r. wynosiły 416.298,04 zł. 

 

Mościckie Centrum Medyczne świadczy usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej 

opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej (zakład opiekuńczo-leczniczy), opieki psychologicznej i 

medycyny pracy. Usługami medycznymi obejmuje mieszkańców Tarnowa i okolicznych gmin. W 

strukturze Mościckiego Centrum Medycznego jest również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W ZOL 

udzielane są świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację 

dorosłych osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, 

profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. W 2020 r. stacjonarną opieką 

długoterminową 

w ramach umowy z NFZ, projektu UE „Pomocna Dłoń” oraz komercyjnie objął łącznie 309 

pacjentów, dysponując bazą 81 łóżek oraz realizując 26.342 osobodni.  

Nakłady inwestycyjne w 2020 r. wyniosły 892.037,04 zł. Wykonano między innymi adaptację 

pomieszczeń ZOL i modernizację piwnic dla archiwum. Zakupiono aparat RTG, którego koszt wraz z 

montażem wyniósł 539.700 zł, sprzęt komputerowy wraz 

z oprogramowaniem, podnośniki do kąpieli oraz autoklaw. W ramach środków uzyskanych 

z programu Województwa Małopolskiego „Bezpieczny Dom” zakupiono sprzęt medyczny za łączną 

kwotę 66.685,37 zł, w tym sterylizator powietrza, kardiomonitory, defibrylator, koncentratory tlenu i 

wózki do przewozu bielizny. 

W 2020 r. kontynuowano realizację projektu „Pomocna dłoń” o łącznej wartości 

4 mln zł, w tym dofinansowanie 3,9 mln zł. Projekt ten obejmuje: 

− usługi opieki zastępczej, umożliwiające czasowy całodobowy pobyt osoby niesamodzielnej w 

Ośrodku w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna 

nieformalnego, 

− wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych (infolinia, poradnictwo indywidualne, 

szkolenia praktyczne opiekunów), 

− zwiększanie dostępu dla opiekunów i kadr zajmujących się opieką nad pacjentem do informacji o 

różnych systemach wsparcia.  

W 2020 r. projektem objętych zostało 103 pacjentów. 

 

1. Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej poprzez starania  

o zwiększenie finansowania tych świadczeń przez publicznego płatnika. 

Wykaz świadczeniodawców w zakresie rehabilitacji leczniczej i wysokość kontraktów  

z NFZ w 2019 r. i 2020 r. przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa świadczeniodawcy 

Kwota kontraktu 

z NFZ (w zł) 

2019 r. 

Kwota kontraktu z 

NFZ (w zł) 

2020 r. 

1. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ 4.498.323,60 4.457.445,43 

2. Fizjoterapia REMAKS 429.266,91 535.857,34 

3. Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. 3.025.120,05 3.017.733,25 
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4. „GERONIMO” M. Mielak, S. Zwolenik s.j. 1.144.379,57 1.757.455,58 

5. Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 858.678,26 842.416,14 

6. Miejska Przychodnia Lekarska Nr VI NZOZ 372.294,24 396.950,74 

7. Centrum Medyczne „KOL-MED” SPZOZ 1.095.595 1.026.294,12 

8. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 2.136.676,58 2.027.821,20 

9. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Tarnowie 

257.667,30 256.968,80 

10. Caritas Diecezji Tarnowskiej 292.553,10 313.609,80 

11. Spółdzielnia Socjalna BIOVITAMED 432.775,06 133.559,90 

12. MY ZROBIMY Sp. z o.o. 0 349.306,58 

                          Łącznie: 14.543.329,67 15.115.418,88 
 

Źródło: Opracowano na podstawie danych umieszczonych na stronie internetowej Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Krakowie. 

 

Świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie Tarnowa realizowane były 

przez 12 podmiotów leczniczych. Łączna wysokość kontraktu w 2020 r. była wyższa o kwotę 

572.089,21 zł w stosunku do roku poprzedniego. 

2. Rozwój stacjonarnych form opieki długoterminowej. 

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących usługi z zakresu opieki długoterminowej  

 i wysokość kontraktów z NFZ w 2020 r. przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nazwa świadczeniodawcy Typ świadczeń 
Kwota 

kontraktu z NFZ 

(w zł) 

1. 

Specjalistyczny Szpital 

im. E. Szczeklika 

ul. Szpitalna 13 

pielęgniarska opieka długoterminowa 

domowa 
1.930.068,92 

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 

liczba łóżek - 31 

2. 

Mościckie Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. 

ul. Kwiatkowskiego 15 

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 

liczba łóżek – 81 
3.024.894,38 

 

3. 

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Przychodnia 

„MARO-MED” 

Barbara Malinowska 

ul. Zagumnie 23 A 

pielęgniarska opieka długoterminowa 

domowa 
1.009.509,57 

4. 
Centrum Medyczne 

„KOL-MED” Samodzielny 

pielęgniarska opieka długoterminowa 

domowa 
525.001,87 
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Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

pl. Dworcowy 6 

5. 

Centrum Medyczne 

CenterMed Sp. z o.o. 

pl. Sobieskiego 2 

pielęgniarska opieka długoterminowa 

domowa 
115.712,52 

                                            Łącznie: 6.605.187,26 

Źródło: Opracowano na podstawie danych umieszczonych na stronie internetowej Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Krakowie. 

 

W 2020 r. kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie opieki 

długoterminowej posiadało pięciu świadczeniodawców z terenu miasta Tarnowa. Wartość kontraktów 

podpisanych w 2020 r. była wyższa o kwotę 709.408,29 zł w stosunku  

do roku poprzedniego. 

 

3. Wspomaganie organizacji pozarządowych, działających w środowisku osób 

niepełnosprawnych. 

Mówiąc o rehabilitacji leczniczej nie sposób pominąć roli organizacji pozarządowych 

działających na terenie Tarnowa, reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych 

z określonymi schorzeniami nabytymi lub wrodzonymi. Osoby niepełnosprawne zrzeszone 

w organizacjach to potencjalni pacjenci lecznictwa rehabilitacyjnego. Działalność organizacji 

zajmujących się problemami zdrowotnymi osób w nich zrzeszonych jest różnorodna, skupia się jednak 

przede wszystkim na pomocy w powrocie do zdrowia, a także w umożliwieniu aktywniejszego życia 

społecznego osób chorych, pomimo trwającego procesu chorobowego. Inicjatorzy tych działań mają 

świadomość ogromnych potrzeb zdrowotnych zrzeszonych osób, w związku z czym podejmują 

współpracę z wieloma instytucjami i osobami indywidualnymi, od których uzyskują pomoc, w tym 

także finansową. 

Taka współpraca rozwija się od wielu lat pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 

a Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. Organizacje realizują zadania, 

na wykonanie których pozyskują dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Tarnowa. W 2020 r. łączna 

kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych wyniosła 261.482,04 zł. Ponadto od 2006 r. przy współpracy z 

Tarnowskim Hospicjum Domowym im. bł. F. Ozanama działającym przy Parafii św. Rodziny w 

Tarnowie, realizowany jest program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych. W ramach 

tego programu Gmina Miasta Tarnowa sfinansowała zakup sprzętu dla Hospicjum. Zakupiony sprzęt 

medyczny organizacja nieodpłatnie wypożycza terminalnie oraz obłożnie chorym mieszkańcom 

Tarnowa. 

 

4. Wspieranie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na edukację  

i rehabilitację pacjentów niepełnosprawnych. 

Uchwałą Nr XXII/238/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016 r. został 

przyjęty „Miejski program działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych na 

lata 2016-2020”, którego strategicznym celem jest poprawa i umacnianie zdrowia i podnoszenie 

jakości życia mieszkańców miasta Tarnowa oraz zmniejszanie nierówności społecznych w zdrowiu. 

Program obejmuje projekty skierowane do różnych grup społecznych mieszkańców Tarnowa, w tym 

do dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
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W 2020 r. na realizację programów polityki zdrowotnej przy współpracy 

z podmiotami leczniczymi przeznaczono łącznie 68.191 zł, w tym środki Gminy Miasta Tarnowa 

stanowiły kwotę 55.227 zł, środki Województwa Małopolskiego na realizację programów szczepień 

dla dzieci stanowiły kwotę 5.341 zł, a środki Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację szczepień 

osób starszych 7.623 zł. 

W 2020 r. realizowano zadanie z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Przy 

współpracy ze Spółdzielnią Socjalną BioVitaMed realizowano w ramach środków pochodzących z 

budżetu obywatelskiego zadanie z obszaru edukacji zdrowotnej i prewencji pierwszego stopnia 

skierowane do kobiet ciężarnych, po porodzie, kobiet planujących ciążę, kobiet po stracie dziecka oraz 

kobiet wychowujących małe dzieci. Na realizację zadania przeznaczono w 2020 r. kwotę 127.541,92 

zł. Działaniami w ramach zadania objęto 337 osób, w tym 168 osób dorosłych i 169 dzieci. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi część zadań w obszarze ochrony i 

promocji zdrowia oraz w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zostało zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom. Łączna kwota wydatkowana ze środków finansowych pochodzących z 

budżetu miasta Tarnowa na realizację zadań wyniosła 

86.000 zł. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 

 

Nazwa programu 

 

Liczba 

uczestników 

Kwota 

wydatkowana na 

realizację 

programu (w zł) 

1. 

„Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych - rehabilitacja 

medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność 

manualną i lokomocję u osób (chodzących) ze znacznie 

ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną 

przewlekłą chorobą” 

 

 

15 

 

 

10.000 

2. 

„Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych – 

rehabilitacja domowa osób przewlekle i obłożnie chorych 

z powodu chorób narządu ruchu lub powodujących 

dysfunkcję narządu ruchu” 

 

55 

 

52.000 

3. 

„Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych – 

rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna u 

kobiet po mastektomii” 

 

41 

 

14.000 

4. 

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży- Terapia  

i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi” 

 

20 

 

10.000 

5. 

„Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie 

chorych - wypożyczalnia sprzętu medycznego  

i rehabilitacyjnego” 

 

121 

 

0 

 

                                 Łącznie: 
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86.000 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 5 

Zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na zatrudnienie na otwartym rynku pracy zgodnie z 

kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami lub umożliwienie im ze względu na stopień 

niepełnosprawności pracy w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w związku z wprowadzonym na terenie 
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Rzeczypospolitej Polskiej stanem pandemii zmienił zasady bezpośredniej obsługi klientów  

w trosce o zdrowie interesantów, a także pracowników. Sprawy można było załatwiać 

telefonicznie, przez Internet (e-mail, platforma e-PUAP, praca.gov.pl) lub osobiście przy 

specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach do bezpośredniej obsługi klientów. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie umożliwił również składanie dokumentów do skrzynki 

podawczej. Stanowiska zostały odpowiednio zabezpieczone poprzez montaż szyb ochronnych 

oraz system interkomowy umożliwiający zrozumiałą komunikację, który z kolei wyposażony 

jest w pętlę indukcyjną ułatwiającą słyszenie osobom posiadającym aparaty słuchowe. PUP 

dysponuje 10 stanowiskami profesjonalnie przygotowanymi do obsługi klientów w czasie 

pandemii. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Tarnowie zarejestrowanych było 315 osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 

40 niepełnosprawnych osób poszukujących pracy z terenu miasta Tarnowa. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela: 

Status 

Liczba osób Wiek Wykształcenie Stopień 

niepełnosprawności  

(znaczny  

lub umiarkowany) 

Ogółem w tym 

kobiety 18-24 25-29 

powyżej 

50 roku 

życia 

co 

najmniej 

średnie 

specjalne 

bezrobotni 315    135 7 21 176 123 21 166 

poszukujący 

pracy 
40 16 1 0 23 16 0 35 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 

1. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług instytucji rynku pracy - 

możliwość korzystania z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 

a) pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych: 

Szczególną rolę wśród działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pełni 

pośrednictwo pracy. Osoby niepełnosprawne nie stanowią jednolitej grupy wymagającej takiej 

samej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy wychodzi naprzeciw 

indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych tak, aby ta grupa mogła 

otrzymać odpowiednią pracę, która umożliwi im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.  
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pozyskał 521 

miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych, 

tj. o 104 miejsca mniej niż w 2019 r. Spośród realizowanych w 2020 r. ofert pracy 

i aktywizacji zawodowej 32 miejsca było subsydiowane, w tym 8 miejsc pracy z PFRON. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie na bieżąco świadczy pomoc osobom 

niepełnosprawnym zainteresowanym pozyskaniem zatrudnienia. Obsługa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności prowadzona jest 

na specjalnie wyodrębnionych stanowiskach pracy. Doradcy klienta posługują się językiem 

migowym, dzięki czemu obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy przebiega sprawnie 

i zapewnia komfort osobom z dysfunkcją słuchu. Formy aktywizacji zawodowej 

dostosowywane są indywidualnie do każdej osoby zgodnie z orzeczeniem określonym 

we wskazaniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz w warunkach pracy 

chronionej.  

W celu pozyskania wolnych miejsc pracy dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie podejmują 

współpracę poprzez osobiste i telefoniczne kontakty z pracodawcami reprezentującymi zakłady 
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pracy chronionej, jak również z pracodawcami deklarującymi gotowość zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. W 2020 r. pośrednicy pracy w celu pozyskania ofert pracy dla osób 

niepełnosprawnych złożyli 12 takich wizyt. Podczas wizyt przedstawiano także pracodawcom 

możliwość współfinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz tworzenia nowych 

miejsc w ramach środków PFRON. 
Wszystkie działania realizowane dotychczas przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Tarnowie mają na celu aktywizację zawodową oraz zwiększenie szans na zatrudnienie zgodnie z 

posiadanymi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym oraz możliwościami 

i predyspozycjami zdrowotnymi osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 

 

b) poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych: 

W 2020 r. w ramach poradnictwa zawodowego zrealizowano 245 działań z zakresu 

aktywizacji zawodowej dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, 

w tym:   

− udzielono 167 indywidualnych porad zawodowych dla 150 osób, w tym 68 kobiet, 

− 42 osoby, w tym 25 kobiet, wzięło udział w spotkaniach w ramach grupowej informacji zawodowej, 

− 14 osób, w tym 7 kobiet, wzięło udział w zajęciach w ramach grupowej porady zawodowej, 

− w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy uczestniczyła 1 osoba, 

− nagrania w systemie Video CV dokonała 1 osoba, 

− 21 osób uzyskało indywidualną pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych. 

Ponadto 1 osoba z terenu miasta Tarnowa uczestniczyła w szkoleniu w ramach Ośrodka 

Doradczego skierowanego do osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. 

W trakcie spotkania uczestnik miał możliwość poznania m. in.: zagadnień związanych z 

zakładaniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, form opodatkowania, wzorów 

formularzy podatkowych, przysługujących uprawnień do ubezpieczeń społecznych. 

Od 2011 r. doradcy zawodowi realizują program „Perspektywy na lepsze jutro”, którego 

zadaniem jest udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością w celu ułatwienia im wejścia 

lub powrotu na rynek pracy. Każda osoba zainteresowana może liczyć na indywidualną pomoc 

doradcy zawodowego, ustalenie odpowiedniego do swoich możliwości planu działania, a także 

objęcie wybranymi formami aktywizacji realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Tarnowie. W ramach programu organizowano grupowe wyjazdy osób niepełnosprawnych do 

zakładów pracy chronionej w celu poznania warunków pracy oraz procedur związanych z 

zatrudnianiem pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Do końca grudnia 

2020 r. udział w programie zadeklarowało 806 osób, w tym 459 z terenu miasta Tarnowa. 

W 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie działaniami aktywizującymi 

objęto również niepełnosprawną młodzież niepozostającą w ewidencji Urzędu. Na spotkania 

informacyjno-doradcze zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół 

Specjalnych w Tarnowie. W trakcie zajęć, w których wzięło udział 11 osób, doradca zawodowy 

pomógł młodzieży określić własny potencjał zawodowy w kontekście wymogów rynku pracy 

oraz zapoznał uczestników z formami aktywizacji zawodowej realizowanymi przez PUP w 

2020 r. 
W ramach Tarnowskiej Akademii Pracy Aktywnych Seniorów działaniami aktywizacyjnymi 

zostały objęte osoby w wieku emertytalnym, które zakończyły karierę zawodową, a są zainteresowane 

podjęciem aktywności zawodowej. Uczestnicy programu zostali objęci wsparciem doradców klientów, 

doradców zawodowych, a także indywidualnym oraz grupowym poradnictwem. Spośród 89 

uczestników programu 59 było mieszkańcami miasta Tarnowa, a 11 z nich posiadało orzeczoną 

niepełnosprawność. 

Osobom niepełnosprawnym na bieżąco udzielane były konsultacje i porady między innymi w 

zakresie: sytuacji na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy, możliwości uzyskania nowych 
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lub dodatkowych kwalifikacji zawodowych, opracowania dokumentów aplikacyjnych, wyboru 

miejsca zatrudnienia, przygotowania autoprezentacji zawodowej oraz możliwości uczestniczenia w 

projektach mających na celu aktywizację zawodową osób  

z niepełnosprawnością. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie brał udział w wydarzeniach o zasięgu regionalnym, 

ponadregionalnym oraz światowym, takich jak: Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy, 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, czy Małopolski Dzień Uczenia 

się. Osoby niepełnosprawne były motywowane do uczestniczenia w organizowanych wydarzeniach w 

celu ułatwienia im pokonywania barier na rynku pracy oraz skuteczniejszego rozwoju kariery 

zawodowej. Ze względu na ograniczenia wynikające 

z pandemii COVID-19 wydarzenia realizowane były online. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie na bieżąco prowadził działania promujące zatrudnienie 

osób z ograniczeniami zdrowotnymi, m. in. programy w lokalnych rozgłośniach radiowych, artykuły 

w wydawanym przez Urząd Informatorze „Bliżej Rynku Pracy”. 

 

2. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród lokalnych pracodawców -

pozyskiwanie subsydiowanych miejsc pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy (staże, 

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace 

społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy i inne formy 

aktywizacji przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy). 

W 2020 r. w ramach środków PFRON zawarto 1 umowę o refundację kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy na łączną kwotę 40.000 zł. Na podstawie tej umowy na subsydiowanym miejscu 

pracy pomocniczy pracownik budowlany zatrudniona została 1 osoba z lekkim stopniem 

niepełnosprawności. Ponadto w ramach uzupełnienia na utworzonych w latach wcześniejszych 

stanowiskach pracy zatrudnione zostały 4 osoby, 

w tym 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności na stanowisku kucharz oraz 1 osoba 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na stanowisku kierowca. 

W 2020 r. na stanowiskach pracy utworzonych ze środków Funduszu Pracy zatrudnionych 

zostało: 

1) w ramach kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 4 osoby niepełnosprawne na 

następujących stanowiskach: pracownik biura obsługi klienta, wulkanizator, asystent ds. 

księgowości, księgowa. Ponadto w ramach uzupełnienia, na utworzonych w latach wcześniejszych 

stanowiskach pracy zatrudnione zostały 2 osoby na następujących stanowiskach pracy: kucharz, 

monter instalacji sanitarnych - hydraulik; 

2) w ramach prac interwencyjnych - 4 osoby bezrobotne zostały zatrudnione  

na następujących stanowiskach pracy: pracownik produkcji, sprzedawca, pracownik 

administracyjno-porządkowy. 

Do odbycia stażu w 2020 r. skierowano 9 osób niepełnosprawnych, a do wykonywania prac 

społecznie użytecznych 7 osób niepełnosprawnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. 

 

4. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z pracodawcą poprzez organizowanie 

spotkań, giełd i targów pracy. 

 W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w 2020 r., związaną 

z wystąpieniem w naszym kraju pandemii COVID-19 oraz ograniczeniami zawartymi 

w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie nie zorganizował w 2020 r. Targów Pracy, stosując się 

do zaleceń i obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemicznym ogłoszonym na terenie 

RP. 
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5. Organizacja szkoleń zawodowych i przekwalifikowań uwzględniających aktualne potrzeby 

rynku pracy. 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie z uwagi na sytuację związaną 

z pandemią oraz wprowadzonymi ograniczeniami zorganizował jedno szkolenie zawodowe pn. 

„Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”, w terminie od 24.11.2020 r. do 18.12.2020 r., w 

którym uczestniczyło 6 osób z terenu miasta Tarnowa. 

Szkolenie pn. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” zakwalifikowane zostało do 

szkoleń, o których mowa w §28 ust. 11 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu pandemii8, które dopuszczał możliwość organizacji szkoleń związanych z 

uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie 

drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, 

dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego. 

 

6. Doradztwo i pomoc osobom niepełnosprawnym podejmującym działalność gospodarczą, 

udzielanie dotacji na rozpoczęcie takiej działalności. 

W 2020 r. zawarto 1 umowę o przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności 

gospodarczej na łączną kwotę 40.000 zł. Środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymała 1 

osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności. Ponadto 1 osoba niepełnosprawna otrzymała środki na 

uruchomienie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. Osoby te rozpoczynały działalność 

gospodarczą w zakresie: 

− handlu stacjonarnego artykułami spożywczo-przemysłowymi, 

− usług krawieckich. 
 

7. Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne 

Wzgórze”. 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne 

Wzgórze” jest placówką zajmującą się zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, 

a także ich rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą oraz przygotowaniem do podjęcia 

zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, na chronionym rynku pracy i na otwartym rynku pracy. 

Każdego roku stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwiększa się. Według stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r. ZAZ zatrudniał ogółem 59 osób, z czego 22 to osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, a 20 to osoby posiadające umiarkowany stopnień niepełnosprawności.  

W ramach prowadzonej działalności w Centrum świadczone są usługi hotelarskie, 

gastronomiczne, cateringowe, rehabilitacyjne, wynajmu sal w celu organizacji szkoleń 

i konferencji, a także usługi związane z oprawą obrazów. Funkcjonowanie tego typu placówki 

przyczyniło się do poszerzenia oferty usług społecznych na terenie Tarnowa. Placówka stanowi bardzo 

ważną formę wspomagającą proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a 

jej funkcjonowanie umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji tym osobom, zapobiega ich wykluczeniu 

społecznemu i zwiększa integrację z lokalnym społeczeństwem. Koszty działalności Centrum 

Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” 

pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków 

Województwa Małopolskiego 

i środków Gminy Miasta Tarnowa. 

Ponadto Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej 

„Słoneczne Wzgórze” jest realizatorem projektu pn. „Od bierności do aktywności w Centrum 

Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w 

 
8 Dz. U. z 2020 r. poz. 1758. 
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ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 

Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest rehabilitacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych biernych z trenu Tarnowa i subregionu tarnowskiego. 

W ramach podejmowanych działań w 2020 r. zostały przeprowadzone diagnozy indywidualne 

z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą zajęciowym, którymi objęto 79 osób. Kolejną 

realizowaną formą wsparcia były treningi grupowe kompetencji społecznych, w których uczestniczyło 

21 osób oraz staże, z których skorzystało 58 osób. Ponadto ze wsparcia w formie mieszkania 

wspomaganego skorzystało 11 osób. Jednocześnie w 2020 r. 20 osób zakończyło staże, a 8 osób 

rozpoczęło pracę po zakończeniu okresu stażowego. 

Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2021. Planowany koszt realizacji 

projektu wynosi 6.602.776,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa wynosi 

5.963,943,11 zł. 

 

CEL SZCZEGÓŁO WY NR 6 

Likwidacja barier architektonicznych oraz transportowych utrudniających dostępu do urzędów, 

obiektów użyteczności publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i 

możliwość komunikacji międzyludzkiej. 

 

1. Pozyskiwanie środków PFRON w ramach programów celowych na likwidację barier 

architektonicznych i transportowych. 
Program wyrównywania różnic między regionami III.  

 Celem Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych 

do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W 2020 r. Gmina Miasta Tarnowa w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”, finansowanego ze środków PFRON, zrealizowała 

siedem projektów, których łączny koszt wyniósł 1.320.825,01 zł, w tym ze środków PFRON 

670.696,33 zł, ze środków Gminy Miasta Tarnowa 319.861,10 zł oraz 330.267,58 zł to wkład własny 

organizacji: 

1) Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb osób niepełnosprawnych Całkowity 

koszt zadania wyniósł 414.096,62 zł, w tym ze środków PFRON 110.196,61 zł oraz 303.900,01 zł 

ze środków GMT, 

2) Remont i doposażenie pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się 

w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 190. Całkowity koszt zadania wyniósł 79.805,42 zł, 

w tym ze środków PFRON 63.844,33 zł oraz 15.961,09 zł ze środków GMT, 

3) Likwidacja barier transportowych na terenie miasta Tarnów – zakup nowego samochodu 

przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych przebywających w Schronisku dla osób 

bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”. Całkowity koszt 

realizacji zadania wyniósł 150.000 zł, w tym ze środków PFRON 89.712,02 zł oraz 60.287,98 zł 

wkład własny organizacji, 

4) Likwidacja barier transportowych na terenie miasta Tarnów – zakup samochodu przeznaczonego 

do przewozu osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Emerytów Placówki 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczej Caritas Diecezji Tarnowskiej. Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł 150.000 zł, w tym ze środków PFRON 89.639,32 zł oraz 60.360,68 zł wkład własny 

organizacji, 

5) Jedziemy po sprawność - zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Całkowity 

koszt realizacji zadania wyniósł 149.518,80 zł, w tym ze środków PFRON 90.000 zł oraz 59.518,80 

zł wkład własny organizacji, 

6) Zakup samochodu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na 

wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Kingi w 

Tarnowie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 181.917 zł, w tym ze środków PFRON 90.000 

zł oraz 91.917 zł wkład własny organizacji, 
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7) Remont, modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń socjalnych i terapeutycznych Warsztatów 

Terapii Zajęciowej mieszczących się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b. Całkowity koszt 

realizacji zadania wyniósł 195.487,17 zł, w tym ze środków PFRON 137.304,05 zł oraz 58.183,12 

zł wkład własny organizacji. 
 

2. Wyposażenie istniejących i nowobudowanych sygnalizacji świetlnych w urządzenia dźwiękowe 

ułatwiające niewidomym bezpieczne przejście przez jezdnię. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Tarnowie w urządzenia dźwiękowe ułatwiające 

niewidomym bezpieczne przejście przez jezdnię wyposażonych jest 

 41 sygnalizacji świetlnych. 

 

3. Wydzielanie i oznakowanie miejsc postoju dla uprawnionych osób niepełnosprawnych na 

parkingach miejskich i przed gmachami użyteczności publicznej. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Tarnowie wyznaczonych jest 338 miejsc postojowych 

dla osób niepełnosprawnych, z których 13 utworzonych zostało w 2020 r. 

 

4. Przystosowanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. 

W 2020 r. 15 osób niepełnosprawnych uzyskało dotację ze środków PFRON na likwidację 

barier architektonicznych w swoich domach i mieszkaniach. Łączna kwota wypłaconego 

dofinansowania wyniosła 150.089 zł. 

 

5. Zapewnienie na wszystkich liniach komunikacji miejskiej autobusów niskopodłogowych 

dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Mieszkańcy Tarnowa mogą korzystać z 95 autobusów niskopodłogowych dostosowanych do 

przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

6. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym korzystania z komunikacji miejskiej  

na preferencyjnych warunkach. 

Zgodnie z uchwałą nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 

11 lipca 2019 r. z komunikacji miejskiej mogą korzystać bezpłatnie: 

1) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej 

egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz 

z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe, 

2) niewidomi lub niedowidzący posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny 

niepełnosprawności 04-O, 

3) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do czasu ukończenia 18 roku 

życia, 

4) jedno z rodziców lub pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub 

niepełnosprawnej do czasu ukończenia 18 roku życia, towarzyszący dziecku 

w podróży, 

5) osoby, którym przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne 

przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 
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kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w okresie ważności decyzji 

przyznającej świadczenie. 

Ponadto z ulgowych przejazdów mogą korzystać: 

1) renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną, 

2) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie 

słuchu, 

3) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z 

tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, posiadające Tarnowską Kartę Miejską w wersji 

premium. 
 

7. Dofinansowanie i koordynacja przewozów dostosowanym pojazdem osób niepełnosprawnych 

mających trudności w samodzielnym poruszaniu się (system taxi-bus).  

W 2020 r. kontynuowane było dofinansowywanie usług przewozowych dla osób 

niepełnosprawnych na terenie Tarnowa. Mogły z nich korzystać uprawnione osoby niepełnosprawne 

zamieszkałe na terenie miasta, spełniające łącznie dwa warunki: 

− posiadające znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się, poruszające się na stałe za pomocą 

przedmiotów ortopedycznych: wózka inwalidzkiego, balkoniku, 

− posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa) zawierające jeden z 

symboli przyczyn niepełnosprawności: 05-R – upośledzenie narządu ruchu,  

10-N – choroby neurologiczne, lub inne równoważne orzeczenia wymienione w art. 5 ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 

1997 r. potwierdzające taką dysfunkcję. 

W 2020 r. ponoszona przez pasażera część stała opłaty wynosiła 2,50 zł, natomiast część 

zmienna naliczana za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem wynosiła 0,50 zł. 

Z uwagi na pojawienie się pandemii COVID-19 liczba przewozów została znacznie ograniczona – 

zmalała liczba kursów (szczególnie z uwagi na zamknięcie ŚDS i Domu Dziennego Pobytu). Aby 

wykorzystać posiadany potencjał i środki finansowe, w miesiącach, gdy nie realizowano przewozu 

osób niepełnosprawnych (od marca do 15 czerwca 2020 r.), posiadane zasoby skierowano na 

realizację zadań pomocy dla mieszkańców w ramach akcji „Tarnów pomaga”. Przewozy osób 

niepełnosprawnych przywrócono od 15 czerwca 2020 r., jednakże z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną zapotrzebowanie na tę usługę okazało się znacznie niższe niż w miesiącach przed 

pandemią. 

 Wynagrodzenie umowne wypłacone z budżetu miasta z tytułu realizacji usług przewozowych 

osób niepełnosprawnych w 2020 r. oraz realizacji usług w ramach akcji „Tarnów pomaga” wyniosło 

88.307,93 zł. Wykonano 1.669 przewozów osób niepełnosprawnych, w tym 519 osób na wózkach 

inwalidzkich. 

 

8. Udział w programach zmierzających do ułatwienia dostępności nowoczesnych rozwiązań 

likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ich 

potrzebami. 

W ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” osoby niepełnosprawne posiadające: 

− znaczny stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych 

lub narządu słuchu, lub 

− umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku lub dysfunkcję 

narządu słuchu 

mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego oraz specjalistycznego 

oprogramowania. O takie dofinansowanie w 2020 r. ubiegało się 32 osoby, z czego 30 otrzymało 

dofinansowanie. Osoby niepełnosprawne mogły zakupić sprzęt elektroniczny zgodny z ich 

potrzebami, np. specjalistyczne klawiatury i myszy elektroniczne  

z powiększonymi klawiszami, lupy elektroniczne, duże monitory, specjalistyczne oprogramowanie dla 
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osób niedowidzących lub niewidomych, urządzenia brajlowskie. Wydatki poniesione na to zadanie to 

kwota 141.240 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowił 90% kosztów zakupu danego sprzętu 

lub oprogramowania. 

 

9. Prowadzenie i aktualizacja zakładki dla osób niepełnosprawnych na głównej stronie 

internetowej miasta.  

Na stronie internetowej miasta Tarnowa istnieje zakładka „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym”. Osoby zainteresowane mogą znaleźć w tym miejscu informacje dotyczące 

aktualnie realizowanych programów celowych, warsztatów terapii zajęciowej, orzecznictwa dla celów 

rentowych i pozarentowych, przysługujących ulg i uprawnień, pomocy udzielanej przez instytucje 

miejskie, a także zmiany aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

Zakładka „Pomoc osobom niepełnosprawnym” jest na bieżąco monitorowana 

i uzupełniana o aktualnie informacje w taki sposób, aby każda osoba zainteresowana problematyką 

osób niepełnosprawnych uzyskała pełną wiedzę na ten temat. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 7 

Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnych w dostępie do kultury, sportu, rekreacji 

i turystyki. 

 

1. Wsparcie oraz promowanie integracyjnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych  

i sportowych. 

 W 2020 r. z powodu pandemii SARS-CoV-2 i wprowadzonych na poziomie rządowym 

obostrzeń, w tym zakazu gromadzenia się, nie były organizowane imprezy masowe z udziałem osób 

niepełnosprawnych, m.in. tradycyjne zawody pływackie oraz zawody wspinaczki sportowej. 

 

2. Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i turystyki z uwzględnieniem problematyki 

środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert: 

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

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa - Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 

Niepełnosprawnych „Start” - pływanie i lekka atletyka dzieci niepełnosprawnych ruchowo – 4.400 

zł. 

Łącznie: 180 osób. 

2) Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa: 

− Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” – 32.300 zł, program Sport bez 

barier, 30 osób, 

− Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych  

i Słabowidzących „Pogórze” - 7.700 zł, kręgle klasyczne i bowling, 60 osób. 

 Łącznie: 90 osób. 

3) „Niepełnosprawny – sprawny w wodzie” - bezpłatne zajęcia pływania dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających  

na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach - 5.000 zł. 

 Łącznie: 30 osób. 

4) Poprawa warunków uprawiania sportu w tarnowskich klubach sportowych i osiągania przez 

zawodników wysokich wyników sportowych: 

− Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” - 5.000 zł, 40 osób, 
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− Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidzących 

i Słabowidzących „Pogórze” - 3.400 zł, 40 osób. 

 Łącznie: 80 osób. 

 

3. Uwzględnienie w ofercie turystycznej i wypoczynkowej potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Tarnowskie Centrum Informacji (TCI) jako jedno z nielicznych centrów informacji 

turystycznej w Polsce jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tarnów 

zwiedzać można z audio przewodnikiem lub ze sprzętem i materiałami dedykowanymi osobom 

niepełnosprawnym. Udogodnienia dostępne w Tarnowskim Centrum Informacji: 

1) dla osób niedowidzących i słabowidzących: 
− Navigo City Tarnów - nowoczesny przewodnik po Tarnowie oparty o technologię lokalizacji 

satelitarnej GPS (możliwość bezpłatnego wypożyczenia odbiornika GPS oraz pobrania aplikacji 

do samodzielnej instalacji na własnym urządzeniu GPS), 

− Audio przewodnik po Tarnowie (możliwość bezpłatnego wypożyczenia odtwarzacza mp3 z 

przewodnikiem; Audio przewodnik można także pobrać ze strony internetowej TCI), 

− Przewodnik po Tarnowie (MSIT) w formie map tyflologicznych, jak i reliefowych grafik 

dotykowych, 

− specjalnie przystosowane stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. 

2) dla osób poruszających się na wózkach: 

− materiały promocyjne opracowane pod kątem potrzeb osób poruszających się  

na wózkach, również do pobrania na stronie internetowej TCI w wersji PDF, 

− punkt informacji turystycznej wyposażony został w wiele udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych: położenie na parterze, pochylnia w hallu, szerokie drzwi, biurko 

z regulowaną wysokością blatu z napędem elektrycznym (nawet do 1,5 m), zainstalowany program 

odczytujący treść wyświetlaną na ekranie, obniżona lada do obsługi turystów, toaleta 

przystosowana dla niepełnosprawnych. 
 

4. Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach zmierzających  

do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu  

publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz w rekreacji  

i turystyce – odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb.  

Wprowadzony w 2020 r. stan pandemii miał wpływ na organizację wydarzeń sportowych, 

kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych. Z powodu wprowadzonych obostrzeń w tym znaczących 

ograniczeń w funkcjonowaniu restauracji, obiektów sportowych i hotelarskich z 12 zaplanowanych 

wydarzeń dla osób niepełnosprawnych odbyły się tylko 2. Łączna kwota wydatków poniesionych ze 

środków PFRON na ten cel wyniosła 5.640 zł. 

W zorganizowanych przedsięwzięciach udział wzięło 150 osób. 

 

5. Stosowanie ulgowych opłat za korzystanie przez osoby niepełnosprawne z obiektów 

sportowych Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Preferencyjne opłaty za korzystanie z obiektów sportowych TOSIR przysługiwało osobom 

niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

oraz wskazania dotyczące korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w zakresie rehabilitacji 

wraz z opiekunami. 

W 2020 r. z ulgowych wstępów na obiekty sportowe TOSIR skorzystało 43 osoby 

niepełnosprawne oraz 22 opiekunów. Dofinansowanie ze środków Gminy Miasta Tarnowa wyniosło: 

3.228 zł. 
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6. Modernizowanie, przebudowywanie lub budowanie obiektów sportowych dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych: 

 W 2020 r. swoją działalność kontynuowała Arena Jaskółka Tarnów wraz  

z Centrum Odnowy Biologicznej. Arena Jaskółka Tarnów jest obecnie jedynym tego typu obiektem w 

subregionie i w południowo-wschodniej małopolsce umożliwiającym organizację imprez na skalę 

regionalną. Z jej infrastruktury od grudnia 2019 r. do momentu wprowadzenia obostrzeń związanych 

ze stanem pandemii korzystały liczne podmioty subregionu tarnowskiego. Zastosowane rozwiązania 

techniczne i technologiczne sprawiają, że obiekt jest przestronny, wygodny, przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych, a przede wszystkim bezpieczny. Działalność obiektu, po ustaniu pandemii i 

przywróceniu normalnego funkcjonowania przyczyni się do dalszego pełnego rozwoju sportów, w 

szczególności piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej i sportów paraolimpijskich, umożliwi treningi 

sportowcom, w tym niepełnosprawnym. Widownia zaprojektowana została dla 4.296 widzów, w tym: 

3.576 miejsc siedzących na trybunach stałych, 720 miejsc na trybunach składanych oraz 12 miejsc dla 

osób niepełnosprawnych. Dostęp na trybuny składane oraz dla miejsc dla osób niepełnosprawnych 

zapewniony jest z poziomu parteru przez dwa wejścia na arenę od strony północnej i południowej 

budynku. Z przestrzeni foyer tej dostępne są pomieszczenia obsługi widzów – kasa, szatnie oraz 

zespoły sanitarne (oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych).  

 Centrum Odnowy Biologicznej w Arenie umożliwia korzystanie z usług w szerokim zakresie 

np.: masażu, hydroterapii, sauny, siłowni. Posiada autonomiczne zaplecze szatniowo-sanitarne, 

wykorzystywane niezależnie od imprez masowych odbywających się w obiekcie. Podstawowym 

jednak przeznaczeniem tej przestrzeni jest świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 

przede wszystkim w zakresie rehabilitacji. W skład części zaplecza szatniowo-sanitarnego 

zawodników wchodzi 8 zespołów szatni z natryskami 

i sanitariatami, w tym 2 zespoły szatniowe zaprojektowane z myślą o uczestnikach niepełnosprawnych 

dostępne z korytarza łączącego szatnie z areną główną.  

Opracowano: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Działań na 

Rzecz Osób Starszych w Tarnowie 

na lata 2015 – 2020” w 2020 roku 
 

 
 

Tarnów, marzec 2021 r. 
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1. Wstęp. 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015 – 2020 

powstał w celu określenia warunków bytowych i potrzeb osób starszych powyżej 60 roku życia 

oraz podejmowania działań, które w sposób planowy i celowy wpłyną na poprawę jakości ich 

życia w Tarnowie. 

Tarnowski samorząd, zgodnie z przyjętymi ogólnopolskimi założeniami, podejmuje 

działania mające na celu wieloaspektowe wsparcie seniorów oraz podtrzymywanie ich 

aktywności społecznej, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy 

wiekowej.  

Miasto Tarnów wspiera i promuje te inicjatywy, które mają na celu pogłębianie wiedzy, 

rozwój pasji i zainteresowań osób starszych oraz wpisują się w koncepcję edukacji ustawicznej 

i przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego tej grupy mieszkańców miasta. Szczególnie 

wartościowe są projekty realizowane przy współpracy różnych instytucji i organizacji 

pozarządowych, które sprzyjają integracji seniorów pochodzących z różnych środowisk oraz 

rozbudowie potencjalnej sieci wsparcia. 

W 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

13 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony do odwołania stan 

zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

Wiele zadań z obszaru polityki społecznej skierowanych do osób starszych było trudnych do 

realizacji, także zadania zlecone organizacjom pozarządowym były prowadzone  

w ograniczonym zakresie. Wprowadzane na poziomie rządowym obostrzenia (np. zawieszenie 

prowadzenia/ograniczenie działalności m.in. placówek wsparcia dziennego, klubów seniora, 

warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, zakaz gromadzenia się, 

konieczność kwarantanny) uniemożliwiały zrealizowanie w pełnym zakresie zaplanowanych 

zadań publicznych.  

 W związku z trudną sytuacją epidemiczną Miasto prowadziło szereg działań mających 

na celu pomoc mieszkańcom Tarnowa (m.in. zakup i dystrybucja maseczek, środków 

dezynfekcyjnych, rękawiczek, dystrybucja żywności). Na stronie Miasta zamieszczane były 

pełne informacje dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Tarnowie oraz 

wprowadzanych i obowiązujących zasad i obostrzeń. Uruchomiona została całodobowa 

infolinia poprzez którą można było uzyskać informacje o zalecanych sposobach zachowania 

się oraz możliwych formach pomocy. Urząd Miasta Tarnowa i miejskie jednostki we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi przedsiębiorstwami prowadziły 

akcję Tarnów Pomaga, która polegała na objęciu wsparciem najbardziej potrzebujących 

mieszkańców, przede wszystkim na przygotowaniu i dostarczaniu ciepłych posiłków osobom 

starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym i samotnym oraz załatwianiu ich codziennych 

spraw. Realizowane oraz planowane działania były na bieżąco dostosowywane do panującej 

sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonych obostrzeń. 

 

2. Realizacja priorytetów Programu. 

Celem głównym Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 

2015 – 2020 było tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju 

i zaspokajania potrzeb osób starszych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, 

gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym. 
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2.1. Priorytet I.: Tworzenie optymalnych warunków ukierunkowanych na utrzymanie 

i poprawę zdrowia osób starszych. 

Cele szczegółowe: 

1. Poprawa dostępności do usług medycznych, w tym rehabilitacyjnych dla osób starszych. 

2. Utrzymanie i poprawa sprawności psycho-fizycznej osób starszych. 

3. Rozwój systemu opieki długoterminowej. 

4. Edukacja i promowanie zdrowego stylu życia wśród osób starszych. 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 

Liczba beneficjentów badań profilaktycznych  

i programów zdrowotnych 
1.454 

Liczba łóżek w Zakładach Opiekuńczo – 

Leczniczych 
 112 

Liczba łóżek geriatrycznych 0 

Liczba miejsc w hospicjum stacjonarnym 0 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

2.1.1. Opieka zdrowotna 

Na terenie miasta Tarnowa funkcjonują dwie placówki lecznictwa zamkniętego Szpital 

Wojewódzki im. św. Łukasza i Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika oraz liczne placówki 

lecznictwa otwartego, zapewniające mieszkańcom opiekę medyczną w zakresie lecznictwa 

podstawowego i specjalistycznego. W stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia pomoc 

zabezpiecza Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Finansowanie świadczeń 

gwarantowanych zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Gminie Miasta Tarnowa podlegają 3 podmioty lecznicze: Specjalistyczny Szpital  

im. E. Szczeklika, Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. oraz Mościckie Centrum 

Medyczne Sp. z o.o.  

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika jest największym podmiotem leczniczym 

podległym Gminie Miasta Tarnowa. Podstawowa działalność koncentruje się na lecznictwie 

stacjonarnym, którego uzupełnieniem są ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz 

pielęgnacyjno-opiekuńcze. Ponadto Szpital, jako jeden z dwóch podmiotów w Tarnowie 

zabezpiecza także nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców Tarnowa i okolic. 

Od października 2017 r. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie znajduje się  

w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. „sieci 

szpitali” gwarantującej bezpieczeństwo funkcjonowania Szpitala w perspektywie wieloletniej. 

W strukturze Szpitala jest również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który mieści się w Tarnowie 

przy ul. Szpitalnej 53, w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta. Do 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych 

świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który  

w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel (wg karty kwalifikacji) uzyskał od 0 do 40 pkt. 

Rok 2020 w działalności Szpitala był okresem walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – 

placówka (wraz z drugim tarnowskim szpitalem) została wytypowana do leczenia chorych na 

Covid-19. Podczas dwóch fali pandemii ograniczono planową działalność Szpitala.  
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Okresowo 1/3 potencjału łóżek była przeznaczona na leczenie pacjentów „covidowych” 

- trzy całe oddziały przekształcono w oddziały „covidowe”, w innych wydzielono odcinki 

zakaźne, uruchomiono dodatkowe łóżka z respiratorami. W Szpitalu wdrożony został 

wyjątkowy reżim sanitarny oraz specjalne procedury, dotyczące postępowania z pacjentami. 

Okres ten był wyjątkowo trudny w działalności placówki z uwagi na nieznane dotąd 

zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów a także personelu Szpitala. Trudności pogłębiał brak 

jednoznacznych rekomendacji dotyczących leczenia chorych, utrudnienia w dostępie 

pacjentów do lecznictwa otwartego, lęk kadry medycznej przed zakażeniem, braki personelu 

spowodowane zachorowaniem na Covid-19 oraz ogromne problemy z zaopatrzeniem placówki 

w odpowiednie ilości środków ochrony indywidualnej oraz do dezynfekcji  

w początkowym okresie epidemii.   

 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. jest największą placówką 

ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego w Tarnowie i subregionie. W swojej bogatej 

ofercie oprócz poradni specjalistycznych posiada poradnię lekarza podstawowej opieki, 

przychodnię stomatologiczną, przychodnię zdrowia psychicznego, przychodnię 

rehabilitacyjną, oddział chirurgii ogólnej. Zespół Przychodni Specjalistycznych swoje usługi 

świadczy na rzecz mieszkańców Tarnowa i regionu. 

 

Mościckie Centrum Medyczne świadczy usługi z zakresu podstawowej  

i specjalistycznej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej (zakład opiekuńczo-leczniczy), 

opieki psychologicznej i medycyny pracy. Usługami medycznymi obejmuje mieszkańców 

Tarnowa i okolicznych gmin. w strukturze Mościckiego Centrum Medycznego jest również 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W ZOL udzielane są świadczenia zdrowotne obejmujące 

swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych nie 

wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, 

rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. ZOL posiada niezbędny, specjalistyczny sprzęt 

medyczny np. koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, pulsoksymetry, defibrylator co zapewnia 

bezpieczeństwo oraz komfort pacjentom w najcięższym stanie. Wyposażony jest również w 

profesjonalny sprzęt pomocniczy np. wózki inwalidzkie, materace, wanny jezdne, leżanki do 

transportu w pozycji leżącej, urządzenia rehabilitacyjne.  

 

Aktualnie na terenie Tarnowa działają dwa zakłady opiekuńczo-lecznicze dysponujące łącznie 

bazą 112 łóżek: 

• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w strukturze Specjalistycznego Szpitala im. E. 

Szczeklika zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 53, w budynku Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Brata Alberta, dysponuje bazą 31 łóżek. 

• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w strukturze Mościckiego Centrum Medycznego 

zlokalizowany przy ul. Kwiatkowskiego 15, dysponuje bazą 81 łóżek. 

 

Ze względu na brak hospicjum stacjonarnego w Tarnowie mieszkańcy miasta mogą 

korzystać z placówek znajdujących się w pobliżu Tarnowa, posiadających kontrakt  

z Narodowym Funduszem Zdrowia (w Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku i Stróżach). 

Ponadto w ramach zadania „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie 

chorych – prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” realizowanego 



139 

 

na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa przez Tarnowskie Hospicjum Domowe im. bł. F. Ozanama, 

ul. Krakowska 41, prowadzona jest bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego dla obłożnie i terminalnie chorych mieszkańców Tarnowa.  

W 2020 r. wypożyczono sprzęt dla 121 osób. 

W związku z obowiązującym stanem epidemii Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił 

całodobowe wsparcie psychologiczne w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta. Pomocą 

psychologiczną dla osób w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemicznym czy 

kwarantanną służyli psychologowie, którzy dyżurują pod numerem Telefonicznej Informacji 

Pacjenta. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800-190-590 można było prosić o przekierowanie 

rozmowy do dyżurującego przez całą dobę psychologa. Specjalista w trakcie telefonicznej 

rozmowy, przeprowadzał konsultację oraz w razie potrzeby wskazywał dalszą ścieżkę 

postępowania np. konieczność konsultacji psychiatrycznej lub diagnozy pod kątem ewentualnej 

terapii. 

Ta szczególna forma pomocy skierowana jest do osób w kryzysie emocjonalnym, które źle 

znoszą odosobnienie, odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia epidemicznego. 

Psychologowie, dyżurujący w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta, są dostępni przez całą 

dobę, siedem dni w tygodniu. 

 

2.1.2. Programy polityki zdrowotnej 

1. W 2020 r. na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa podmioty lecznicze wykonywały bezpłatne 

szczepienia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych 

przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie”. Na realizację 

programu przeznaczono kwotę 60.542,79 zł, w tym 52.919,79 zł stanowiły środki Gminy 

Miasta Tarnowa i 7.623 zł środki Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Szczepieniami w 2020 r. objęto 1.343 osoby starsze. 

2. Przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Tarnowa realizowane były przez organizacje 

pozarządowe niżej wymienione zadania z zakresu zdrowia publicznego skierowane do osób 

starszych i niepełnosprawnych, z których w 2020 r. skorzystało 111 osób. 

• Rehabilitacja domowa osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu 

ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów 

i inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu lub stwardnienie rozsiane).  

W ramach zadania prowadzony był cykl rehabilitacji ogólnousprawniającej 

poprawiającej sprawność, zmniejszającej dolegliwości bólowe i normalizującej 

napięcie mięśniowe u chorych. Realizatorami w 2020 r. były trzy organizacje 

pozarządowe: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, 

Stowarzyszenie „Aktywni dla Zdrowia” i Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego Oddział w Tarnowie. Działaniami w ramach zadania objęto łącznie  

55 osób. Gmina Miasta Tarnowa przeznaczyła na ten cel 52.000 zł. 

• Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną 

i lokomocję u osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną 

przewlekłą chorobą. W ramach zadania prowadzona była rehabilitacja 

ogólnoustrojowa. Realizatorem w 2020 r. było Polskie Towarzystwo Walki  

z Kalectwem Oddział w Tarnowie. Działaniami w ramach zadania objęto łącznie  

15 osób. Gmina Miasta Tarnowa przeznaczyła na ten cel 10.000 zł. 
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• Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka kobiet po mastektomii. W ramach zadania 

odbywały się ćwiczenia gimnastyczne i zabiegi rehabilitacyjne. Realizatorem  

w 2020 r. było Stowarzyszenie „Klub Amazonka”. Działaniami objęto 41 kobiet. Gmina 

Miasta Tarnowa przeznaczyła na ten cel 14.000 zł. 

3. Osoby w starszym wieku mogły również brać udział w programach profilaktycznych 

finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia: 

• Program profilaktyki raka piersi skierowany do kobiet w wieku 50-69 lat. 

W ramach Programu wykonywano bezpłatnie badanie mammograficzne (bez 

konieczności posiadania skierowania). Kobiety z określonej grupy wiekowej mogły 

zgłaszać się do jednej z dwóch placówek: Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza lub 

Mościckiego Centrum Medycznego. 

• Program profilaktyki gruźlicy - adresatami były osoby dorosłe, zapisane do pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie 

rozpoznanej gruźlicy. Badania skierowane były do osób, które miały bezpośredni 

kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub u których stwierdzono przynajmniej 

jedną z okoliczności przyczyniających się do rozwoju choroby (bezrobocie, 

niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, problemem alkoholowym lub 

narkomanią, bezdomność). Zagrożenie chorobą sprawdzane było podczas wywiadu 

przeprowadzonego przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, które 

miały kontakt z chorym na gruźlicę, bądź wobec których istnieją inne przesłanki, mogły 

się zgłosić bez skierowania do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do której 

złożyli deklarację wyboru. 

W uzasadnionych przypadkach pacjenci kierowani byli do lekarza, który zlecał 

szczegółowe badania. 

 

2.1.3. Małopolski Tele-Anioł 

  

Osoby starsze mogły zgłaszać się do udziału w Programie „Małopolski Tele-Anioł”, 

którego celem jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na 

rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług 

wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające 

osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich własnym środowisku. 

W ramach projektu zostało uruchomione Centrum Teleopieki, a osoby niesamodzielne, starsze 

lub niepełnosprawne, zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymują tzw. opaskę 

bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM, która umożliwia im całodobowe połączenie 

głosowe z Centrum i możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa. Ponadto część uczestników projektu korzysta ze wsparcia w postaci usług 

opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielonych 

w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności). Program realizowany jest przez 

Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem 

Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Realizacja projektu 

przewidziana jest na okres od lutego 2018 r. do 26 czerwca 2021 r. Informacje dotyczące 

projektu dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie  

https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie
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W realizację projektu włączyła się również Gmina Miasta Tarnowa. W Wydziale 

Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Goldhammera 3 osoby zainteresowane udziałem  

w projekcie mogły uzyskać informację na temat programu. 

 

2.2. Priorytet II.: Pomoc, wsparcie i zapewnienie osobom starszym bezpieczeństwa 

socjalnego 

Cele szczegółowe: 

1. Wsparcie osób starszych w ich środowisku zamieszkania. 

2. Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi niemogącymi samodzielnie funkcjonować w 

swoim środowisku. 

3. Opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do seniorów. 

4. Wspieranie rodzin osób starszych. 

5. Wspieranie rozwoju „srebrnej gospodarki” – nowoczesnego rynku usług i produktów 

przyjaznych osobom starszym w celu zaspokajania ich potrzeb konsumpcyjnych, bytowych 

oraz zdrowotnych. 

Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 

Liczba seniorów korzystających ze świadczeń Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie 
1.557 

Liczba seniorów przebywających w ośrodkach wsparcia 

dziennego 

i klubach seniora 

584 

Liczba seniorów przebywających w placówkach całodobowego 

wsparcia 
380 

Liczba posiadaczy Karty Tarnowskiego Seniora 
3.924 (370 w 2020 

r.) 

Liczba podmiotów będących partnerami programu Karta 

Tarnowskiego Seniora 
 82  

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

2.2.1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych. 

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, w ramach priorytetu  

II „Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015–2020”, podjął 

szereg działań mających na celu zapewnienie osobom starszym dostępu do dóbr i usług 

umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

1) Udzielanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pomocy finansowej 

i rzeczowej osobom starszym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną i pozamaterialną 

dla osób starszych, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Rodzaje świadczenia 

Liczba osób 

powyżej 60 roku 

życia 

Wysokość 

wypłaconych 

świadczeń 

w 2020 r. (w zł) 
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1. Zasiłki stałe 177 913.608 

2. Zasiłki okresowe 105 139.715 

3. Zasiłki celowe 96 23.948 

4. Zasiłki celowe specjalne 90 17.710 

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 148 75.636 

6. Pomoc rzeczowa (opał) 212 188.356 

7. 

Pomoc w formie posiłku lub 

świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku w ramach realizacji programu 

osłonowego „Pomoc Gminy Miasta 

Tarnowa w zakresie dożywiania na 

lata 2014-2020” 

285 209.476 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

2) Zwiększenie liczby ośrodków wsparcia dziennego - domów dziennego pobytu 

i klubów samopomocy oraz klubów seniora. 

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie świadczy usługi 

opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących (Dział - Dom Dziennego Pobytu). Z usług tego 

typu korzystają osoby o obniżonej sprawności psychofizycznej, które z uwagi na 

zaawansowany wiek, stan zdrowia lub skomplikowaną sytuację rodzinną wymagają wsparcia 

w organizacji życia codziennego. Osoby korzystające z tych usług mają zapewnione posiłki 

(śniadania, obiady), a także zajęcia rekreacyjno–kulturalne, zajęcia w ramach terapii 

zajęciowej, służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem, zajęcia nauki 

i obsługi komputera, terapię ruchem (zajęcia choreograficzne i taniec) oraz zabiegi 

fizykoterapeutyczne. Dział – Dom Dziennego Pobytu dysponuje 50 miejscami. W 2020 r. 

łącznie z oferty Domu skorzystało 48 osób, w tym 23 po 60 roku życia. 

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną usługi nie były realizowane całorocznie. Dział 

funkcjonował w sposób statutowy do 12 marca 2020 r. W związku z zaprzestaniem świadczenia 

usług w formie stacjonarnej, pomoc podopiecznym w tym okresie świadczona była w postaci 

przygotowania posiłków dla 30 podopiecznych, rozwożonych przez firmę realizującą 

dofinansowywane przez Gminę Miasta Tarnowa usługi przewozowe osób niepełnosprawnych 

TAXI OSOBOWE Adam Paprocki. W okresie niższej zachorowalności  

i zmniejszenia obostrzeń od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. DDP funkcjonował we wzmożonym 

reżimie sanitarnym oraz dla ograniczonej liczby podopiecznych - 20 osób.  

W związku z wydaną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 14 października 2020 r. została 

zawieszona działalność placówek dla osób starszych, a następnie przywrócona decyzją z 

listopada 2020 r. w której placówki zostały zobowiązane do realizacji swoich zadań  

z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie 

alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka, przy 

jednoczesnym braku możliwości prowadzenia zajęć w siedzibach placówek i obowiązywała do 

końca roku. 

Fundacja Zielona Przystań w budynku przy ul. Piotra Skargi 29a prowadzi 

środowiskowy dom samopomocy typu C pod nazwą „Zielona Przystań” przeznaczony dla 25 

osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (osób z demencją 
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starczą, otępieniem, zaburzeniami natury psychicznej, zaburzeniami adaptacyjnymi, 

organiczną zmianą nastrojów, a także chorobami Alzheimera i Parkinsona i innych) oraz od 

2017 r. typ A przeznaczony dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych. Od 2019 r. poszerzyła 

swoją działalność i obecnie dysponuje 27 miejscami w typie C i 25 miejscami  

w typie A. 

Celem działalności „Zielonej Przystani” jest przede wszystkim udzielenie wsparcia 

osobom mającym poważne trudności w życiu codziennym, wymagającym pomocy i opieki 

niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, poprzez wspomaganie rozwoju 

psychofizycznego i społecznego, rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie 

rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących oraz związków przyczynowo-skutkowych, 

rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, udział w życiu społecznym, utrzymanie 

dobrej kondycji psychicznej, maksymalne usprawnienie psychofizyczne oraz rehabilitację 

funkcji poznawczych. 

Zajęcia odbywają się w pracowniach: gospodarstwa domowego, samoobsługi, 

rękodzielniczo-plastycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjnej i relaksacyjnej. 

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie wydał 18 nowych decyzji 

administracyjnych, kierując uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona 

Przystań” typu C (wszystkie osoby powyżej 60 roku życia) oraz 6 nowych decyzji 

administracyjnych kierujących do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy 

„Zielona Przystań” typu A (9 osób korzystających była powyżej 60 roku życia).  

 

3) Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych. 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, przyznawana jest pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poniższa tabela 

przedstawia wysokość kwot wydatkowanych na ten cel oraz ilość osób objętych tym 

świadczeniem: 

Lp. Rodzaj świadczenia 

Liczba osób 

powyżej 60 roku 

życia  

Kwota 

wydatkowana  

w 2020 r. ( w zł) 

1. Usługi opiekuńcze 437 
2.952.713  

z budżetu GMT 

2. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

7 
151.100 

z budżetu państwa 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

W 2020 r. podstawowe usługi opiekuńcze realizował Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Oddział w Tarnowie na podstawie umowy zawartej w drodze ogłaszanego przez 

Gminę Miasta Tarnowa konkursu na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenie 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na lata 2020 – 2022”. 

Natomiast usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi były realizowane przez 

Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja” ul. Kolorowa 6, 20-802 Lublin – w okresie od 
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1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na podstawie umów zawartych w trybie określonym w ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 

Świadczenie w formie usług opiekuńczych obejmowało pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowane 

było do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia (choroba psychiczna). 

4) Wprowadzenie usług w miejscu zamieszkania dla osób starszych po przebytej 

hospitalizacji, umożliwiających dalsze funkcjonowanie w środowisku. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w ramach realizowanych usług 

opiekuńczych świadczył pomoc w formie podstawowych usług opiekuńczych dla osób po 

przebytej hospitalizacji. Podejmowane przez opiekunki środowiskowe działania miały na celu 

dążenie do prawidłowej realizacji przez osoby starsze, które powrócą do środowiska 

zamieszkania po zakończonej hospitalizacji, stosownych zaleceń lekarskich, w tym: 

regularnego przyjmowania leków, przestrzegania terminów kontrolnych wizyt lekarskich, 

wykonywania zleconych badań i zabiegów. Realizacja usług opiekuńczych pozwala również 

na utrzymanie kontaktów społecznych oraz utrzymanie najbliższego otoczenia w czystości.  

 

5) Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej asystenta osoby starszej. 

W 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie nie odnotowano 

zapotrzebowania na asystenta osoby starszej. Funkcję tę w wielu przypadkach pełnią opiekunki 

środowiskowe, które dają osobom starszym poczucie bezpieczeństwa. 

6) Stworzenie kompleksowego zabezpieczenia osoby w okresie oczekiwania na 

umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

W czasie oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej organizuje w miejscu zamieszkania wsparcie w formie usług opiekuńczych.  

7) Zapewnienie miejsc oraz utrzymanie standardu usług w domach pomocy społecznej 

prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu są 

kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie do domów pomocy 

społecznej. 

 

W 2020 r. na terenie miasta Tarnowa funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej,  

w których przebywają osoby starsze. 

I. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im.  

św. Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 (organ prowadzący: Gmina Miasta 

Tarnowa, liczba miejsc statutowych – 164, z czego 154 dla osób przewlekle 

somatycznie chorych, a 10 dla osób w podeszłym wieku). Mieszkańcami Domu są 

osoby o różnych schorzeniach i stopniu niepełnosprawności. Większość mieszkańców 

wymaga całkowitej pielęgnacji i opieki, karmienia, ubierania. Opiekę lekarską nad 



145 

 

mieszkańcami sprawują lekarz rodzinny w ramach POZ. 

II. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 (organ prowadzący: 

Gmina Miasta Tarnowa, liczba miejsc statutowych – 87 przeznaczonych dla osób  

w podeszłym wieku). Dom zapewnia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb 

bytowych, całodobową opiekę, rehabilitację i uczestnictwo w zajęciach 

terapeutycznych. W Domu przebywają osoby o różnych schorzeniach i stopniu 

niepełnosprawności. 

Nazwa Domu 
Liczba umieszczonych 

osób 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta  

w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 
29 

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 

48 
18 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

 

W 2020 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa na 

terenie miasta Tarnowa umieszczono 47 osób w wieku powyżej 60 lat. 

Poza domami pomocy społecznej prowadzonymi przez Gminę Miasta Tarnowa,  

na terenie miasta prowadzą działalność dwa niepubliczne domy pomocy społecznej. 

I. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie 

w Tarnowie, ul. Robotnicza 4 (wyłoniony w drodze konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego), prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo (liczba miejsc statutowych – 80). Dom zapewnia całodobową 

opiekę, zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, religijnych  

i społecznych osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i głębokim. Są to często 

osoby leżące lub poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ze względu na małą 

zdolność adaptacyjną do zmiany otoczenia, osoby te przebywają w domu pomocy 

społecznej najczęściej przez całe życie. W 2017 r. Dom poszerzył swoją działalność  

o osoby dorosłe zmieniając tym samym nazwę na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, 

Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie,  

ul. Robotnicza 4. W ramach posiadanych miejsc - 13 przeznaczono dla osób dorosłych. 

W 2018 r. Dom za zgodą Wojewody Małopolskiego zwiększył liczbę miejsc dla osób 

dorosłych w związku z czym dysponował 65 miejscami dla dzieci  

i młodzieży oraz 15 miejscami dla osób dorosłych. W 2019 r. nastąpiła kolejna zmiana 

i zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego od dnia 8 kwietnia 2019 r. Dom posiada 

17 miejsc dla osób dorosłych oraz 63 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie. Na dzień dzisiejszy zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 

16 października 2020 r. Dom dysponuje 19 miejscami dla osób dorosłych oraz 61 dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Zaznaczyć należy, że zmiany te 

są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Tarnowa w tym zakresie.  
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II. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie 

przy ul. Modrzejewskiej 48, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie – placówka dysponuje  

17 miejscami statutowymi. 

 Wymienione Domy posiadają stałe zezwolenie Wojewody Małopolskiego na 

prowadzenie działalności. Niepubliczne domy pomocy społecznej są finansowane z dotacji 

pochodzącej z budżetu państwa. Organizacje prowadzące niepubliczne domy pomocy 

społecznej są wyłaniane w drodze postępowania konkursowego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie kierował osoby wymagające całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności do domów pomocy społecznej na 

terenie innych powiatów. Potrzeba taka wynikała z konieczności umieszczenia osoby  

w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, (za zgodą osoby 

zależnej oraz na skutek postanowień sądu), jak również ze względu na umożliwienie 

podtrzymania więzi rodzinnych w przypadku, gdy najbliższa rodzina osoby zależnej 

wymagającej opieki instytucjonalnej, prowadzi swoje centrum życiowe poza miastem Tarnów 

i posiada możliwość partycypacji w kosztach utrzymania w domu pomocy społecznej. 

W 2020 r. do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów skierowano  

13 osób. Poniesiona w 2020 r. przez Gminę Miasta Tarnowa odpłatność, za pobyt w domach 

pomocy społecznej na terenie innych powiatów wyniosła 3.072.127 zł.  

8) Utworzenie i prowadzenie mieszkania chronionego dla osób starszych. 

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ze względu na pandemię 

Covid-19 nie przeprowadzał diagnozy w kierunku potrzeb związanych z utworzeniem 

mieszkania chronionego dla osób w podeszłym wieku. Z doświadczenia lat ubiegłych wynika, 

że na terenie miasta zasadne jest utworzenie mieszkania wspieranego dla osób w podeszłym 

wieku. Ta forma wsparcia pozwoliła by seniorom na pozostanie w środowisku, zaspakajanie 

własnych potrzeb przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa, które zapewni zespół 

terapeutyczno-wspierający i przynależności do grupy rówieśniczej co zapobiegać będzie 

poczuciu osamotnienia, a tym samym oddali konieczność umieszczenia w placówce 

instytucjonalnej. 

9) Prowadzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Punktu 

Informacyjnego dla Seniorów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzi „Punkt Informacyjny dla 

Seniorów”, który ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu cyfrowemu      i 

poczuciu osamotnienia osób starszych, poprzez włączenie seniorów w życie społeczne Miasta, 

udzielanie informacji o sposobach i możliwościach uzyskania wsparcia oraz umożliwienie 

nabycia nowych kompetencji społecznych.  

Oferta Punktu skierowana jest do mieszkańców Miasta w wieku 50+ będących na emeryturze 

jak i aktywnych zawodowo. 

Wśród najważniejszych założeń działalności Punktu jest promowanie akcji organizowanych na 

rzecz tarnowskich seniorów oraz monitorowanie zasobów środowiska i proponowanie nowych 

form aktywizacji, wsparcia i pomocy.  
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W 2020 r. z projektu skorzystało łącznie 68 osób, z czego 52 powyżej 60 roku życia. 

W Punkcie tarnowscy seniorzy mogą uzyskać informacje i porady na temat:  

• sposobów i możliwości uzyskania wsparcia w zakresie pomocy społecznej, m.in. 

kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz przyznawanie usług 

opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, 

• wsparcie w zakresie psychicznych problemów starzenia się, w tym możliwość 

uzyskania porady prawnej lub psychologicznej, 

• aktualnych wydarzeń, kursów, warsztatów, programów profilaktycznych, badań 

lekarskich itp., realizowanych na terenie Tarnowa, 

• instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych, m.in. 

− klubów seniora, 

− uniwersytetów trzeciego wieku, 

− stowarzyszeń, 

• ze względu na pandemię Covid-19 prowadzono rozmowy dotyczące potrzeby 

stosowania dezynfekcji, dystansu i maseczek oraz informowano o różnego rodzaju 

programach społecznych (zarówno lokalnych np. „Tarnów pomaga” jak też 

ministerialnych np. „Wspieraj seniora”). 

10) Praca socjalna prowadzona przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie. 

W 2020 r. w ramach pracy socjalnej pracownicy podjęli liczne działania prowadzące do: 

• poprawy stanu zdrowia, poprzez: 

− pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, 

− pomoc w realizacji recept, 

− pomoc w załatwianiu wizyty lekarza w domu, 

− pomoc w rejestracji do lekarzy specjalistów, 

− współpracę z pracownikami placówek medycznych (lekarz, pielęgniarka 

środowiskowa), 

− edukację i profilaktykę w zakresie higieny zdrowotnej (z uwzględnieniem 

obowiązujący zasad sanitarnych), 

− pomoc w rejestracji na szczepienia ochronne przeciw Covid-19, 

• zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprzez: 

− działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej, 

− działania interwencyjne w sytuacjach zaniedbania, 

− działania interwencyjne: wezwanie pogotowia ratunkowego, policji, poszukiwanie 

rodziny osób wymagających opieki, 

• wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych, poprzez: 
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− pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,  

− pomoc w uzyskaniu skierowania na turnus rehabilitacyjny, 

− pomoc w uzyskaniu dofinansowań z NFZ, fundacji itp., do zakupu sprzętów 

medycznych, 

• poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez: 

− zapewnienie konsultacji psychiatrycznej/pomoc w rejestracji do lekarza psychiatry, 

− nawiązanie współpracy z Zespołem Leczenia Środowiskowego (bezpłatne wizyty 

domowe psychiatrów za zgodą osoby niepełnosprawnej), 

− monitorowanie procesu leczenia, 

− monitoring funkcjonowania w środowisku osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

− kontakt z lekarzem i pracownikiem socjalnym szpitala psychiatrycznego, 

− wystąpienie do Poradni Zdrowia Psychicznego o wydanie zaświadczenia o stanie 

zdrowia klienta, 

− pomoc w sporządzeniu wniosku do Sądu o ubezwłasnowolnienie, 

− nawiązanie współpracy z rodziną osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

− zawiadomienie Sądu o konieczności rozpoznania z urzędu sprawy przyjęcia do 

szpitala psychiatrycznego bez zgody klienta, 

− podejmowanie interwencji w środowisku na wniosek sąsiadów, spółdzielni 

mieszkaniowych w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania w środowisku osób        

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

W 2020 r. pomimo pandemii Covid-19 podjęto działania w zakresie uczestnictwa  

w szczytnej ogólnopolskiej inicjatywie „Opłatka Maltańskiego”, której organizatorem przy 

współudziale ośrodków pomocy społecznej z całej Polski jest Związek Polskich Kawalerów 

Maltańskich. W Tarnowie finał akcji odbył się 15 grudnia 2020 r., niestety ze względu na 

sytuację epidemiczną w kraju nie można było się spotkać wspólnie przy Wigilijnym stole. 

Tegoroczny „Opłatek Maltański” przybrał formę punktu odbioru paczki świątecznej, by 

chociaż w ten sposób przekazać życzenia najuboższym mieszkańcom Tarnowa. Dzięki wielu 

darczyńcom udało się obdarować 50 osób i rodzin, do każdej z nich trafiło po 3 paczki 

żywnościowe. Oprócz wsparcia w wymiarze materialnym, przekazano również symboliczny 

opłatek, życzenia oraz dobre słowo, które w tym wyjątkowym świątecznym czasie dla wielu 

osób jest niezwykle ważne i potrzebne. Honorowymi patronami tego świątecznego spotkania 

byli: ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, biskupi diecezjalni oraz prezydent Związku Polskich 

Kawalerów Maltańskich Jerzy Baehr. 

 Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty socjalne skierowane do 

osób starszych: 

• „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych” - skierowany do 

wszystkich osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Miasta Tarnowa, ich rodzin 

oraz przyjaciół. Zadaniem Punktu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, 

przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia osób niepełnosprawnych,  

a także wspieranie rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych w sprawowaniu codziennej 

opieki i pielęgnacji. W punkcie można otrzymać informacje na temat form pomocy, 
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instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych a także aktualności dotyczących 

lokalnych wydarzeń. W 2020 r. punkt objął wsparciem 69 osób z tego 38 powyżej 60 roku 

życia.  

• „S.O.S. dla Życia” - projekt socjalny skierowany do samotnych osób starszych           i 

niepełnosprawnych, otwarty na potrzeby całej tarnowskiej społeczności, nie tylko dla osób 

korzystających na co dzień ze świadczeń z pomocy społecznej.  

Głównym celem projektu socjalnego jest usprawnienie pracy służb medycznych podczas 

akcji ratunkowych, przeprowadzanych w mieszkaniu samotnej osoby 

starszej/niepełnosprawnej, poszerzenie zakresu form wsparcia świadczonych przez MOPS 

w Tarnowie oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności osób 

starszych/niepełnosprawnych.  

W 2020 r. w ramach Projektu Ośrodek przekazał osobom starszym 40 kart informacyjnych 

wraz z opakowaniem. 

1.2.2. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48. 

Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym, zapewnia całodobową opiekę osobom, 

które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować  

w środowisku. Dysponuje 87 miejscami przeznaczonymi dla osób starszych i świadczy usługi 

bytowe, opiekuńcze i wspomagające dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. 

W 2020 roku, w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 Dom 

Pomocy Społecznej zapewniał całodobowe usługi opiekuńcze dla podopiecznych na poziomie 

obowiązujących standardów w reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami 

organów publicznych oraz wewnętrznymi procedurami. Priorytetem było zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu związanego z zagrożeniem i skutkami 

Covid–19. W tym celu Dom pozyskał dodatkowe środki finansowe: 

1) Grant w ramach Projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny 

Bezpieczny Dom”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na doposażenie stanowisk pracy personelu oraz 

mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii 

Covid-19 oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami. 

Wysokość środków to 111.673,91 zł. 

2) Grant w ramach Projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów 

pomocy społecznej w związku z zagrożeniem Covid-19 finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na wypłatę nagród dla pracowników świadczących 

usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające  

w szczególnych warunkach zagrożenia epidemiologicznego oraz na zatrudnienie 

dodatkowych pracowników niezbędnych do świadczenia całodobowych usług 

opiekuńczych dla mieszkańców w okresie epidemii i dofinansowanie w zakresie 

wykonywania testów dotyczących zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla personelu 

placówki. Wysokość grantu - 232.650,00 zł 
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3) Grant z Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno–opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłaty 

dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej i 

środków do dezynfekcji. Wysokość grantu - 65.694,19 zł.  

4) Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:  

− Zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji - 9. 866,00 zł. 

− Wypłata nagród dla pracowników za pracę w szczególnych warunkach w czasie 

epidemii wirusa SARS/COV-2 oraz zapewnienie kadry do świadczenia 

całodobowych usług w DPS w okresie zachorowań na Covid-19 - 113.177,00 zł. 

− Zakup koncentratorów tlenu dla potrzeb mieszkańców DPS - 58. 000,00 zł. 

2.2.3 Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie. 

DPS im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie jest miejską jednostką organizacyjną  

o zasięgu ponadgminnym. DPS dysponuje 154 miejscami dla osób przewlekle somatycznie 

chorych oraz 10 miejscami dla osób w podeszłym wieku. Działalność Domu łączy całodobową 

opiekę nad mieszkańcami DPS oraz świadczenie usług opiekuńczych  

w Dziennym Domu Pobytu dla mieszkańców Tarnowa, którzy nie zamieszkują w DPS.  

Dom dysponuje 50 miejscami dziennego pobytu. Jest to forma pomocy w trybie dziennego 

wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 

W stacjonarnej placówce, oprócz sprawowania całodobowej opieki oraz zaspokajania 

niezbędnych potrzeb bytowych i opiekuńczych, prowadzona jest działalność rehabilitacyjna  

i terapeutyczna. Dla mieszkańców Domu i podopiecznych dziennego wsparcia do dyspozycji 

są sale gimnastyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń, a dla mieszkańców 

Domu także gabinet rehabilitacji, fizykoterapii i masażu, co sprzyja podnoszeniu sprawności 

fizycznej i utrzymaniu dobrej kondycji. Wszystkie osoby korzystające z usług Domu mogą 

uczestniczyć w różnorodnych formach terapii zajęciowej. Zajęcia mają charakter indywidualny 

oraz grupowy i obejmują: arterapię, silwoterapię, ergoterapię, muzykoterapię, biblioterapię i 

ludoterapię. Dodatkowo dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu, prowadzone są zajęcia 

komputerowe w specjalnie przystosowanej i wyposażonej pracowni komputerowej. 

Mieszkańcom Domu, dzięki organizacji wycieczek i wyjść do placówek kulturalnych, stwarza 

się szansę na nawiązywanie i utrzymywanie nowych kontaktów społecznych. 

Ze względu na sytuacje epidemiczną nie można było zorganizować wielu imprez 

integracyjnych. Do marca 2020 dla mieszkańców zorganizowano zabawę karnawałową, 

walentynkową, ostatkową, spotkanie w klubie dyskusyjnym „Miszmasz”, „setne” urodziny 

mieszkanki. 

Od początku epidemii realizowane były wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Urzędu Wojewódzkiego i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie  

z zakresu zachowania reżimu sanitarnego, dystansu społecznego jak również zamknięcia 
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Domu. Z biegiem czasu w celu minimalizowania skutków izolacji, mieszkańcy naszego Domu, 

zwłaszcza w okresie letnim czy okołoświątecznym mogli spotkać się ze swoimi bliskimi, 

zgodnie z uzgodnieniami ze służbami sanitarnymi oraz lekarzami współpracującymi z Domem. 

Wizyty odbywały się w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującą procedurą odwiedzin 

mieszkańców. Mieszkańcy uczestniczyli w różnorodnych formach terapii zajęciowej 

indywidualnej oraz grupowej z zachowaniem reżimu sanitarnego: latem wspólne grillowanie, 

przygotowanie spektaklu teatralnego, dyskusje itp. 

W okresie epidemii Dom został doposażony w dodatkowe środki ochrony osobistej jak 

również sprzęt specjalistyczny. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i 

pracownikom Domu związanego z zagrożeniem i skutkami Covid–19. W tym celu Dom 

pozyskał dodatkowe środki finansowe: 

1) Granty w ramach Modułu I i II Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozyskane  

z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na łączną kwotę  

565.921,78 zł, w tym środki finansowe Gminy Miasta Tarnowa w kwocie  

24.090,71 zł.  

Wyżej wymienione granty przeznaczone były na doposażenie stanowisk pracy 

personelu oraz mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do 

przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki  

z epidemią i jej skutkami, a także na wypłatę nagród dla pracowników świadczących 

usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające w szczególnych warunkach 

zagrożenia epidemiologicznego oraz na zatrudnienie dodatkowych pracowników 

niezbędnych do świadczenia całodobowych usług opiekuńczych dla mieszkańców  

w okresie epidemii oraz dofinansowanie w zakresie wykonywania testów dotyczących 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla personelu placówki. 

2) Grant z Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłaty 

dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej i 

środków do dezynfekcji w wysokości 76.040,42 zł. 

3) Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w łącznej 

kwocie 385.999 zł, w tym środki finansowe Gminy Miasta Tarnowa w kwocie  

77.200 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, wypłatę 

nagród dla pracowników za pracę w szczególnych warunkach w czasie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry do świadczenia całodobowych usług  

w DPS w okresie zachorowań, zakup koncentratorów tlenu dla potrzeb mieszkańców 

DPS. 

Łącznie z ww. grantów i dotacji Dom pozyskał 1.027.961,20 zł, w tym wkład własny  

z budżetu GMT wyniósł 101.290,71 zł. 

Dodatkowo DPS otrzymał środki finansowe z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 2020 

r. w kwocie 38.890 zł na zakup środków ochrony osobistej. W celu poprawy bezpieczeństwa, 
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wykonano nową instalację przeciwpożarową. Inwestycję poprowadził Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta Tarnowa. Koszt tej inwestycji wyniósł 397.500 zł. 

2.2.4. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej. 

W ramach zadania zostało utworzone 6 Centrów Aktywności Senioralnej 

zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Tarnowa, które umożliwiały dogodny dostęp do 

oferowanych zajęć seniorom z różnych części miasta. Realizatorem zadania było 

Stowarzyszenie Medycyna Polska. W ramach zadania publicznego seniorzy mogli korzystać  

z szerokiej oferty zajęć mających na celu poprawę sprawności intelektualnej tj.: zajęć 

komputerowych, zajęć językowych, zajęć artystycznych, np.: decupage, śpiew, warsztaty 

krawieckie oraz zajęć mających na celu poprawę sprawności fizycznej uczestników tj.: zajęć 

usprawniających z fizjoterapeutą, zajęć fitness, pilates, nordic walking, zajęć na basenie, zajęć 

tanecznych, itp. Zajęcia artystyczne poprawiały zdolności manualne oraz pobudzały kreatywne 

myślenie Seniorów.  

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz poleceniem Wojewody 

Małopolskiego zostały zawieszone wszelkie formy działalności stacjonarnej 

Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej w okresie od marca do końca maja 2020 

r. i zostały zastąpione działaniami wirtualnymi, prowadzonymi przez serwis YouTube. Od 

czerwca MCAS wróciły do działalności w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich 

wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących epidemii SARS-CoV-2. 

Ponadto w związku z wydaną decyzją Wojewody Małopolskiego od października do odwołania 

została zawieszona działalność MCAS, a następnie przywrócona decyzją  

z listopada 2020 r. w której placówki dla osób starszych zostały zobowiązane do realizacji 

swoich zadań z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz  

w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka, przy 

jednoczesnym braku możliwości prowadzenia zajęć w siedzibie placówki  

i obowiązywała do końca realizacji zadania. Przez cały okres realizacji zadania w zajęciach 

uczestniczyło łącznie 462 Seniorów. Kwota dotacji z budżetu GMT wyniosła 278.254,11 zł. 

 

2.2.6. Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej 

„Słoneczne Wzgórze” zostało utworzone w maju 2017 r. W ramach prowadzonej działalności 

Centrum sukcesywnie poszerza ofertę świadczonych usług. Aktualnie świadczone są usługi: 

hotelarskie, gastronomiczne, cateringowe, rehabilitacyjne, wynajmu sal w celu organizacji 

szkoleń i konferencji, a także usługi związane z oprawą obrazów i usługi ogrodnicze. 

Funkcjonowanie tego typu placówki przyczyniło się do poszerzenia oferty usług społecznych 

na terenie Tarnowa. Placówka stanowi bardzo ważną formę wspomagającą proces rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a jej funkcjonowanie umożliwia tym osobom 

zdobycie nowych kwalifikacji, zapobiega ich wykluczeniu społecznemu i zwiększa integrację 

z lokalnym społeczeństwem. 

Po ogłoszeniu stanu epidemii SARS-CoV-2 obowiązywały liczne ograniczenie  

w prowadzeniu działalności hotelarsko-gastronomicznej jednak placówka przez cały czas 

funkcjonowała w ścisłym reżimie sanitarnym. Działająca restauracja wydawała głównie posiłki 

na wynos. Obostrzenia dotyczyły również działalności hotelarskiej.  
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W 2020 r. w Centrum prowadzono hotel dla kadry medycznej i opiekunów 

zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Na ten cel oddzielono od pozostałej części 

obiektu 12 pokoi, w tym 2 pokoje jednoosobowe i 10 pokoi dwuosobowych, z pełnym węzłem 

sanitarnym z osobnym wejściem do budynku. Pokoje udostępniane były pracownikom 

medycznym bezpłatnie. Wyżywienie za odpłatnością przygotowywane  

i dostarczane było przez pracowników Centrum. Dostarczanie wyżywienia bezpośrednio 

umożliwiało spożywanie posiłków bez konieczności przemieszczania się po pozostałej części 

budynku. Pokoje przed kolejnym udostępnieniem były każdorazowo dezynfekowane. 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze” świadczy również 

kompleksowe usługi rehabilitacyjne. Obiekt wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, a usługi 

rehabilitacyjne wykonywane są przez wykwalifikowany personel. 

W Centrum w 2020 r zatrudnione były 42 osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, co stanowi około 70% wszystkich zatrudnionych pracowników. Część  

z tych osób wykonuje prace ogrodnicze polegające na koszeniu trawy, plewieniu, pozostałe 

osoby dbają o czystość miejsc noclegowych. 

 

2.2.7. Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób 

Niesamodzielnych.  

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 

Bezpieczna Przystań przy ul. Sanguszków 28A dysponuje 15 miejscami dla osób 

niesamodzielnych i zapewnia całodobowy pobyt do 14 dni (w szczególnych przypadkach 

istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 21 dni) w przypadku braku możliwości 

sprawowania opieki przez ich opiekunów. Podczas pobytu w Ośrodku zapewniona jest 

kontynuacja leczenia farmakologicznego stosowanego w domu, wyżywienie  

z uwzględnieniem diety właściwej ze względu na stan zdrowia oraz rehabilitacja w zakresie 

podstawowym. Profesjonalną opiekę nad osobami niesamodzielnymi zapewnia 

wykwalifikowany zespół złożony z pielęgniarek, opiekunek, pracownika socjalnego oraz 

rehabilitanta i psychologa. Usługi świadczone są w sposób zindywidualizowany 

i dostosowany do potrzeb oraz możliwości osób niesamodzielnych. Dla osób które nie mają 

możliwości samodzielnie dojechać do Centrum Wsparcia zabezpieczona jest usługa transportu 

osób niesamodzielnych z miejsca ich zamieszkania lub pobytu do Centrum 

i z powrotem. Centrum koordynuje również opiekę środowiskową i wparcie w domach osób 

niesamodzielnych, które ze względu na przeciwwskazania lekarskie nie mogą zostać 

przewiezione do ośrodka.  

Ośrodek prowadzi także bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego  

i pielęgnacyjnego. Jest ona wyposażona w kilkaset sztuk różnego rodzaju sprzętu 

rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego (m.in. łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace 

przeciwodleżynowe, balkoniki, akcesoria ułatwiające kąpiel, kule, laski, chodziki a także 

koncentratory tlenu, rotory, podnośniki transportowo-kąpielowe) oraz „opaski życia”  

z przyciskiem alarmowym na kwotę ponad 870.000 zł.  

Opiekunowie osób niesamodzielnych otrzymują wsparcie w postaci warsztatów, 

szkoleń, grup wsparcia i indywidualnego poradnictwa, szkoleń e-learningowych dostępnych na 

portalu internetowym. Znajdujące się w Centrum pokoje i pomieszczenia bez barier 

architektonicznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.  

Centrum zostało utworzone w celu realizacji projektu pn. „Wsparcie opiekunów 

nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – 

SPR, Typ A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Projekt 

jest realizowany w partnerstwie z gminami z Subregionu Tarnowskiego, z którymi została 

podpisana umowa partnerska: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Gnojnik, Gmina Lisia Góra, 

Gmina Ryglice, Gmina Zakliczyn oraz Gmina Żabno. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 

października 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. 

W 2020 roku z opieki zastępczej skorzystało 170 osób, w tym 130 osób po raz pierwszy 

i 40 osób korzystających ze wsparcia również w 2019 r. Zawarto 880 umów na wypożyczenie 

sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego. Zorganizowano warsztaty z zakresu opieki nad 

osobami niesamodzielnymi dla 5 grup, w których udział wzięło łącznie 60 osób oraz szkolenia 

cyfrowe dla 5 osób. Zorganizowano 18 spotkań grup wsparcia dla opiekunów osób 

niesamodzielnych, a wsparciem coacha zostało objętych 34 opiekunów osób niesamodzielnych. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Ośrodek zmuszony był odwołać planowaną konferencję. 

W zamian zrealizowano 11 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pracowników służby 

zdrowia i pomocy społecznej, łącznie dla 112 osób. 

Największym problemem podczas pandemii Covid-19 z jakim musiał się zmierzyć 

ośrodek „Bezpieczna Przystań” było zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym 

przebywającym w ośrodku. W krótkim czasie należało zastosować i wprowadzić szereg 

procedur regulujących zachowanie ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się 

podopiecznych oraz personelu: wzmożona dezynfekcja rąk i powierzchni płaskich, wymóg 

zakładania fartuchów ochronnych, przyłbic, maseczek. Wydawanie posiłków odbywało się  

w pokojach, ćwiczenia rehabilitacyjne wykonywane były indywidualnie z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. Zintensyfikowano alternatywne formy usług, np. telefoniczne wsparcie 

psychologa. Wprowadzono także zakaz odwiedzin, a po każdym turnusie organizowano 

ozonowanie całego ośrodka. Pandemia spowodowała zwiększenie wydatków, które nie były 

przewidziane w budżecie. 

 

2.2.8. Realizacja Programu Karta Tarnowskiego Seniora. 

Program „Karta Tarnowskiego Seniora” jest elementem polityki prosenioralnej 

realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa od czerwca 2014 r. Program adresowany jest do 

wszystkich osób w wieku 65+ zameldowanych na terenie Tarnowa. Ma on na celu przede 

wszystkim wzmocnienie kondycji materialnej seniorów, umożliwiając im korzystanie  

z szerokiej oferty usług na preferencyjnych finansowo warunkach, a także zachęcenie seniorów 

do korzystania z różnorodnych i interesujących form spędzania wolnego czasu.  

Karta Tarnowskiego Seniora uprawnia do korzystania z ulg i zniżek, które oferowane są przez 

instytucje miejskie oraz podmioty zewnętrzne, komercyjne w kategoriach: edukacja i rozwój, 

sport i rekreacja, kultura i rozrywka, usługi medyczne, apteki, usługi motoryzacyjne, 

gastronomia i hotelarstwo, doradztwo, Internet, usługi różne. Na szczególną uwagę zasługują 

zniżki oferowane przez Teatr im. Ludwika Solskiego, Muzeum Okręgowe, Tarnowskie 

Centrum Kultury, BWA, Centrum Sztuki Mościce, Miejską Bibliotekę Publiczną, a także 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ponieważ tarnowscy seniorzy najchętniej korzystają  

z oferty tych instytucji. Szczegółowy wykaz ulg i zniżek znajduje się na stronie internetowej 

dedykowanej seniorom.  

W 2020 r. Kartę Tarnowskiego Seniora otrzymało 370 osób, a od początku Programu 

do grudnia 2020 r. wydano 3.924 kart. 
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2.3. Priorytet III.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez 

integrację międzypokoleniową, aktywizację i rozwój zainteresowań 

osób starszych. 

Cele szczegółowe: 

1. Stymulowanie osób starszych do partycypacji w życiu publicznym. 

2. Budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej w społeczeństwie. 

3. Promowanie i wzmacnianie integracji i współpracy międzypokoleniowej. 

Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 

Liczba słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

funkcjonujących na terenie Tarnowa 
240* 

Liczba uczestników szkoleń dotyczących kompetencji cyfrowych 62 

Liczba zadań publicznych w obszarze polityki senioralnej 

zleconych organizacjom pozarządowym 
4 

Wysokość środków przeznaczonych z budżetu GMT na realizację 

zadań z obszaru polityki senioralnej 
307.513 zł 

* Liczba zapisanych słuchaczy  

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

2.3.1. Razem dla Seniorów. 

Zadanie było realizowane prze Fundację Zielona Przystań i polegało na przygotowaniu 

oraz dostarczeniu posiłków do seniorów, osób niesamodzielnych  

i niepełnosprawnych w trakcie pierwszej fali pandemii Covid-19. Fundacja Zielona Przystań 

wraz z wolontariuszami oraz lokalnymi firmami przygotowywała oraz dostarczała codziennie 

ciepłe posiłki. Podczas realizacji zadnia przygotowano oraz dostarczono 1.560 posiłków. 

Kwota dotacji z budżetu GMT wyniosła 9.259,12 zł. 

 

2.3.2. Razem dla Seniorów – jesień 2020.  

W okresie od listopada do grudnia 2020 r. fundacja Zielona Przystań realizowała 

zadanie publiczne pn.: Razem dla Seniorów – jesień 2020. Polegało ono na przygotowaniu oraz 

dostarczeniu z pomocą Straży Miejskiej w Tarnowie darmowych, ciepłych posiłków, którymi 

były objęte osoby starsze, niesamodzielne, ale również niepełnosprawne, mające problem w 

codziennej samodzielnej egzystencji. Posiłki były przygotowywane na każdy dzień tygodnia, 

również w weekendy i święta, przez Restaurację Stara Łaźnia. W ramach zadania 

przygotowano oraz dostarczono 2.000 posiłków. Wysokość dotacji przyznanej  

z budżetu GMT wynosiła 10.000 zł. 

2.3.3. Akcja Tarnów Pomaga. 

Była to akcja społeczna, podczas której szczególny nacisk został położony na objęcie 

wsparciem najbardziej potrzebujących mieszkańców. W akcję zaangażowane były: Fundacja 

Zielona Przystań, Restauracja Stara Łaźnia, Restauracja Obsesja Smaku, EMES i Partnerzy, 

Stowarzyszenie MAMY TARNÓW, Straż Miejska w Tarnowie, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tarnowie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie, Tarnowska Rada 

Seniorów, Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej, Katolickie Centrum Edukacji 

Młodzieży „KANA”, Stowarzyszenie Medycyna Polska, Stowarzyszenie KANON, Polski 
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Komitet Pomocy Społecznej w Tarnowie, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna oddział 

Tarnów, Fundacja REPI.  

W pierwszej fali pandemii w ramach akcji zostało rozdysponowane ok. 60.000 

maseczek, pomocy w dystrybucji do tarnowskich seniorów 70+ udzieliły: Rady Osiedli, 

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Miejski Zarząd Budynków, Tarnowskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego oraz prywatni zarządcy nieruchomości. Maseczki zostały również 

przekazane rodzinom tarnowskich przedszkolaków z publicznych i niepublicznych przedszkoli 

oraz uczniom szkół podstawowych. Rodzice i pracownicy szkół oraz przedszkoli szyli 

maseczki z wykrojów zakupionych przez miasto, które również był rozdysponowane  

w zależności od potrzeb. Łącznie na zakup masek, wykrojów oraz środków ochrony z budżetu 

Gminy Miasta Tarnowa zostało wydane 165.254,17 zł. 

Tarnowska Rada Seniorów. 

W związku z upływem poprzedniej kadencji Tarnowskiej Rady Seniorów (TRS),  

w 2020 r. została powołana Rada na kolejną kadencję na lata 2020-2023, pracowała  

w 13-osobowym zespole, z udziałem przedstawicieli podmiotów działających na rzecz 

seniorów na terenie miasta Tarnowa, w następującym składzie: 

Przewodnicząca Rady: Lidia Jaźwińska 

Wiceprzewodnicząca Rady: Grażyna Kondracka 

Sekretarz Rady: Maria Gogojewicz-Pęcherek 

Członkowie: Edward Bukowski, Zofia Buryło, Halina Gawle, Ludwika Gawron, Danuta 

Kisielewska, Ewa Łabno, Jakub Kwaśny, Mirosław Biedroń, Marian Wardzała, Stanisław 

Wiatr.  

Zgodnie z założeniami statutowymi Tarnowska Rada Seniorów została powołana  

w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym  

w szczególności pokolenia seniorów. Stanowi ciało o charakterze inicjatywnym, doradczym  

i konsultacyjnym.  

Tarnowska Rada Seniorów ma charakter apolityczny i neutralny. Realizując swoje 

zadania jest otwarta na partnerstwo i współpracę ze wszystkimi organizacjami działającymi na 

rzecz seniorów oraz innymi środowiskami senioralnymi, dla wspólnego rozwiązywania 

problemów senioralnych, tworzenia godnych warunków życia osób starszych w mieście, 

a przede wszystkim przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości, w tym budowanie 

ich autorytetu.  

Działania Tarnowskiej Rady Seniorów w 2020 r. opierały się w dużej mierze na 

poprawie warunków socjalno-bytowych i były to: 

1) patronat Tarnowskiej Rady Seniorów nad akcją „Razem dla seniora” realizowana przez 

partnerskie organizacje i instytucje na rzecz wspierania seniorów w czasie pandemii, 

działania informacyjno–edukacyjne na temat pandemii i organizacji życia seniora w 

czasie pełnego lockdown i narodowej kwarantanny, 

2) udział w kampanii społecznej „Tarnów Pomaga” realizowanej przez Urząd Miasta 

Tarnowa, 

3) udział w akcjach: „Obiad dla seniora” oraz „Paczka dla seniora” realizowaną  

w ramach akcji "POMAGAM BO CHCĘ”, 
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4) udział w akcji „Senior dla Seniora”, w której Seniorzy muzycy, poeci, malarze 

prezentowali swoją twórczość dla innych seniorów w formie online na Facebooku 

Tarnowskiej Rady Seniorów, YouTube, 

5) udział w wystawa online w przestrzeni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Tarnowie pn. „Aktywni i twórczy seniorzy”. Prezentacja twórczości plastycznej 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie, 

6) cykl zajęć online „Muzealny Salon Trzeciego Wieku” – spotkania z podróżnikami, 

autorami książek, artystami, 

7) Senioralne Andrzejki „50 x 5” – spotkania pięcioosobowe w domu seniorów, 

8) udział w akcjach pn. „Wolontariat ma sens” i „Mój sąsiad senior” z udziałem środowisk 

młodzieżowych i mieszkańców Tarnowa, 

9) szycie maseczek przez Seniorów, członków TRS dla Tarnowskich Domów Pomocy 

Społecznej, tarnowskich medyków i środowisk senioralnych, 

10) „Aktywni seniorzy to zdrowi seniorzy” senioralny marsz po zdrowie w przestrzeni ZAZ 

Słoneczne Wzgórze oraz „Spacerkiem po Piaskówce”, „Ćwicz w domu Seniorze” – cykl 

ćwiczeń dla seniorów opracowany przez fizjoterapeutów z akcji Razem dla seniora, 

11) udział w akcji Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej w Tarnowie „Rusz 

się z domu seniorze”, aktywizacja seniorów do aktywności fizycznej po pierwszej 

części narodowej kwarantanny, 

12) szeroko pojęta edukacja seniorów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz 

szczepień ochronnych przeciwko Covid-19.  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią Covid-19 oraz 

obostrzeniami w 2020 r. odbyły się dwa posiedzenia Tarnowskiej Rady Seniorów oraz pięć 

posiedzeń Prezydium Tarnowskiej Rady Seniorów.  

 Na profilu Facebook Tarnowskiej Rady Seniorów zamieszczano na bieżąco informacje 

na temat prowadzonych działań na rzecz lokalnych seniorów. Bardzo dużą pomoc w tym 

zakresie Tarnowska Rada Seniorów otrzymuje od Niezależnego Serwisu Informacyjnego 

KADR. Promuje on seniorów zarówno na Facebooku, jak i stronie 

www.niezaleznyserwiskadr.com.pl. W lokalnej telewizji STARnowaTV kontynuowano emisję 

programu „Senior na czasie”, skierowanego do środowiska senioralnego, który można było 

obejrzeć w Internecie oraz w telewizji kablowej.  

 Praca Tarnowskiej Rady Seniorów i poszczególnych środowisk senioralnych jest na 

bieżąco dokumentowana. Powstało wiele ciekawych filmów, serwisów zdjęciowych oraz 

materiałów opisowych. Pokazują one nie tylko dorobek seniorów, ale także wielu partnerów, 

instytucji i osób wspierających. Pokazują od strony praktycznej wiele obszarów realizacji zadań 

polityki senioralnej miasta.  

 

Realizacja zadań z obszaru sportu. 

Gmina Miasta Tarnowa udzielała również wsparcia na realizację zadań sportowych 

przeznaczonych dla osób w różnym wieku, w tym również dla osób starszych, a także zapewnia 

ułatwiony dostęp dla seniorów do bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez stosowanie 

preferencyjnych opłat za korzystanie z usług po okazaniu Karty Tarnowskiego Seniora. 

Według danych przekazanych przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Tarnowie, w 2020 r. do obiektów należących do miejskiej bazy sportowo–rekreacyjnej  

http://www.niezaleznyserwiskadr.com.pl/
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w ramach Karty Tarnowskiego Seniora odnotowano 5.009 wejść. Do wstępów ulgowych za 

korzystanie z obiektów GMT dopłaciła 24.115 zł.  

 

Gmina Miasta Tarnowa udzielała również wsparcia na realizację zadań sportowych 

przeznaczonych dla osób w różnym wieku, w tym również dla osób starszych.  

 

Lp. Oferent Opis zadania i termin realizacji 

Liczba 

uczestniczących 

osób starszych 

1.  

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

"Jesienny Rajd Rowerowy Sokołów" 23 

2.  

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Trzy edycje Pucharu Tarnowa  

w Kolarstwie Górskim  
40 

3.  

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

"XXIX Tarnowski Bieg Leliwitów" 23 

                                             Razem:  86 

Źródło: Wydział Sportu UMT 

 

Realizacja zadań z obszaru kultury. 

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 bardzo mocno uderzyła w sektor kultury. Tarnowskie 

instytucje kultury – Tarnowskie Centrum Kultury, Teatr im. L. Solskiego, Miejska Biblioteka 

Publiczna i Biuro Wystaw Artystycznych zostały zamknięte. Ogromna liczba wydarzeń 

musiała zostać odwołana. Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa i wszystkie instytucje 

kultury cały czas szukały nowych form dotarcia do publiczności. Te nowe propozycje i oferty, 

realizowane były w bezpieczny wirtualny lub bezkontaktowy sposób. Rok 2020 w sektorze 

kultury i oferta kulturalna dla seniorów cechowały się różnorodnością oferty (głównie online). 

Ten trudny rok pokazał nam potencjał jakim dysponują lokalni twórcy i organizatorzy kultury. 

Pokazał nam również, że sami odbiorcy, w tym seniorzy, oczekują zróżnicowanej, często 

zindywidualizowanej propozycji na coraz wyższym poziomie.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury ograniczona 

została do uruchomienia środków i realizacji wsparcia w ramach tzw. małych grantów tj.: 

imprezy plenerowe, kameralne lub interdyscyplinarne, w tym przeznaczone dla różnych grup 

wiekowych, a szczególnie dla seniorów.  

W Tarnowie większość działań dotyczących kultury realizowana jest przez miejskie 

instytucje kultury: Biuro Wystaw Artystycznych, Tarnowskie Centrum Kultury, Miejską 

Bibliotekę Publiczną i Teatr im. Ludwika Solskiego. Część działań realizuje Urząd Miasta 

Tarnowa (Wydział Kultury i inne wydziały). Natomiast imprezy plenerowe, kameralne lub 

interdyscyplinarne, w tym przeznaczone dla różnych grup wiekowych, a szczególnie dla 

seniorów, realizują najczęściej organizacje pozarządowe. 

Najważniejsze wydarzenia artystyczne, które odbyły się w Tarnowie w 2020 r., to 

m.in.:  

• Amfiteatr -„Te Fajne Dziewczyny” 

• 12.06. - Amfiteatr - Jarek Tucki 

• Amfiteatr - turnieje szachowe 



159 

 

• 3.07. - Amfiteatr - Gala NMT – koncert Żanety Lubery 

• 4.07. - „Tarnów pomaga” 

• 5.07. - ZSM – koncert Błażejów 

• 11.07. - inauguracja sali koncertowej przy ZSM – koncert TOK 

• 11.07. - Amfiteatr – Daniel Grupa 

• 17.07. - Jazzowy Rynek w Amfiteatrze 

• 18.07. - Tomasz Boruch 

• 19.07. - Biskupianie 

• 24.07. - New Bone 

• 24.07. - Szabatowy koncert pod Bimą 

• 25-26.07. - Turniej rycerski na Marcince 

• 26.07. - Zalasowianie 

• 31.07., 7.08., 14.08. - Był Sobie Blues 

• 15.08. Katedra - koncert organowy Daniel Prajzner 

• 21.08. Amfiteatr - Folk 

• 22.08. ZSM - koncert Krystian Tkaczewski 

• 29.08. - Kantoria - „Tarninowe Koralobranie i śniadanie na trawie” 

• 30.08. - Amfiteatr - Jurassic Gypsy Quartet 

• 4 - 5.09. - 33 Ulica - Festiwal Teatrów Ulicznych 

• 7.09. Katedra - koncert organowy 

• 5 - 12.09 - 34. Tarnowska Nagroda Filmowa 

• 18.09. - wernisaż TCK „TO-Polski” 

• 19.09. - 4.10. - XXVII Międzynarodowy Festiwal muzyki odnalezionej (ZSM, SL) 

• 26.09. - Jaskólka - ZPiT „Śląsk” 

• 27.09. - 100 rocznica 5 Pułku Strzelców Konnych 

• 20.11. - 20.12. - ARTFEST online 

• 30.12. - koncert świateczno-noworoczny - Via Musica online 

 

Zadania realizowane na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe 

w 2020 r. to: 

• „Czas wolny z Pegazem w tle” to projekt realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 

przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w związku  

z zagrożeniem epidemiologicznym zadanie było realizowane w formie online, miało służyć 

szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i społecznej oraz aktywizacji seniorów  

w czasie pandemii Covid-19. W ramach zadania odbyły się wykłady i zajęcia seminaryjne 

prowadzone przez pracowników naukowo dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie oraz dyrektorów placówek kultury. Odbyły się także spotkania 

online pn.” Z kantorka na pędzle. Trele-morele o tarnowskich artystach” oraz „Muzealny 

Salon III Wieku”. W projekcie wzięło udział 408 osób. Na realizację zadania z budżetu 

GMT przeznaczono kwotę 10.000 zł. 
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Zadanie realizowane w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

w 2020 r. 

Gmina Miasta Tarnowa udziela dotacji na realizację zadań publicznych 

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zadania były zlecane 

w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego lub w trybie pozakonkursowym.  

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Tytuł zadania 

Kwota dotacji 

z budżetu GMT  

w zł 

1. 
Stowarzyszenie Medycyna 

Polska 

Prowadzenie 

Międzyosiedlowych Centrów 

Aktywności Senioralnej 

(MCAS) 

278.254 

2. 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy Państwowej 

Wyższej Szkole 

Zawodowej  

w Tarnowie 

Czas Wolny z Pegazem w Tle 10.000 

3. Fundacja Zielona Przystań  Razem dla Seniorów  9.259 

4. Fundacja Zielona Przystań  
Razem dla Seniorów - jesień 

2020  
10.000 

Razem  307.513 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

Planowane nowe formy wspierania osób starszych. 

Na koniec 2020 r. Tarnów liczył 105.413 mieszkańców, osoby w wieku 60+ stanowiły 

29,6% wszystkich tarnowian. Co roku wartość tego wskaźnika wzrasta. W Tarnowie podobnie 

jak w innych miastach naszego kraju obserwuje się powolny proces demograficznego starzenia 

się społeczeństwa.  

Rok 2020 - czas pandemii Covid-19 był szczególnie trudny dla osób starszych, które  

ze względu na własne bezpieczeństwo izolowały się, nie spotykając się z rodziną  

i przyjaciółmi. Zawieszono działalność Klubów Seniora, Domu Dziennego Pobytu, 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Był to ciężki okres dla wszystkich, a 2021 r. mimo 

możliwości zaszczepienia się przeciw Covid-19 dalej stawia przed społeczeństwem sporo 

wyzwań związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

Samorząd Tarnowski w czasie pandemii udziela wsparcia i pomocy osobom 

potrzebującym, w tym przede wszystkim osobom starszym. Nadal w miarę możliwości 

epidemiologicznych i luzowanych obostrzeń będzie kontynuowana polityka aktywizacji 

seniorów, wykorzystania potencjału ludzi starszych oraz poprawy warunków ich życia.  

W obliczu zmian demograficznych oraz zaniku instytucji wielopokoleniowej rodziny, 

konieczna będzie dalsza realizacja skutecznej polityki w zakresie zapewnienia opieki (w tym 

instytucjonalnej) seniorom nie mogącym samodzielnie funkcjonować - dotyczy to szczególnie 

jednoosobowych gospodarstw domowych. Już dziś można zaobserwować wyraźną preferencję 

do pozostania na starość (nawet związaną z niepełnosprawnością) w swoim środowisku. Należy 

zatem nadal podejmować działania na rzecz zwiększenia pomocy środowiskowej sprawowanej 

w domu osoby starszej, jak i tworzenia placówek instytucjonalnych o charakterze dziennej 
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opieki. Zasadnym są działania, które zmierzają do rozbudowy odpowiedniej infrastruktury w 

środowisku zamieszkania osób starszych np. kluby seniora, ośrodki dziennego pobytu. Ponadto 

rozważane jest utworzenie mieszkań chronionych dla osób starszych. 

Na terenie miasta Tarnowa istnieje problem zaopiekowania się osobami przewlekle 

psychicznie chorymi ze względu na rosnącą liczbę osób potrzebujących wsparcia w tym 

zakresie. Obserwowana jest również większa potrzeba zapewnienia pomocy w formie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy korzysta coraz więcej osób. 

Zauważalna jest również potrzeba zapewnienia większej ilości godzin w ciągu miesiąca dla 

jednej osoby ze względu na stan zdrowia i brak samodzielnego zaspokajania nawet najbardziej 

podstawowych potrzeb życiowych. Należy też rozbudować ofertę wsparcia psychologicznego. 

Jest duża szansa, że zwiększy się mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Tarnowa. Miejski 

Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia 

finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK narodowego programu 

budownictwa komunalnego na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego z lokalami pełnostandardowymi przy ul. Krzyskiej w Tarnowie. W nowym 

budynku zaplanowano 62 mieszkania o łącznej powierzchni 2.145 m2 z przeznaczeniem m.in. 

dla osób starszych i niepełnosprawnych. Termin rozpoczęcia budowy planowany jest na  

2021 r., natomiast zakończenie inwestycji i proces zasiedlania budynku na 2023 r. 

Kolejnym działaniem planowanym na 2021 r. jest utworzenie sklepu socjalnego, 

którego celem będzie udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

w tym również seniorom, poprzez sprzedaż artykułów spożywczych, środków higieny osobistej 

i chemii domowej w cenach poniżej ich wartości rynkowej. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tarnowie będzie pomagał w dotarciu do potencjalnych beneficjentów, którzy 

będą mogli skorzystać z oferty sklepu, po wcześniejszej weryfikacji formalnej.  

Samorząd Tarnowski kontynuował będzie politykę prosenioralną z naciskiem na 

aktywność społeczną obejmującą zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach 

spędzania wolnego czasu, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia  

w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu w środowisku lokalnym zwiększania 

zaangażowania tych osób w obszarze rynku pracy. Nadal prowadzone będzie włączenie 

cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększenia umiejętności posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także 

upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

 
Opracowano: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Tarnowską Radę Seniorów. 
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INFORMACJA O REALIZACJI 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII DLA MIASTA TARNOWA  

NA 2020 ROK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów, marzec 2021 r. 
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I. Wstęp 

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2020 rok został przyjęty uchwałą  

Nr XXII/232/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. i stanowił kontynuację 

działań prowadzonych w latach poprzednich. 

Program ten określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy      z 

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi9 

oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii10. Zapisy obu cytowanych 

ustaw stanowią, że do zadań własnych gminy należy w szczególności: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu lub narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

5. Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych od narkotyków, dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem 

lokalnym, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela sądowego. 

7. Ograniczanie dostępności alkoholu na terenie miasta Tarnowa. 

8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Całkowity koszt realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. wyniósł                  

1.988.575,99 zł.  

Ponadto, zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1842 z późn. zm.) część środków w wysokości 513.376,63 zł z koncesji na sprzedaż napojów 

alkoholowych przekazano do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa i przeznaczono na 

zakup sprzętu komputerowego w szkołach do nauki i pracy zdalnej. Środki zostały przekazane 

do 40 jednostek: placówek oświatowych, Bursy Międzyszkolnej, Pałacu Młodzieży, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Psychologicznej.  

 

 

 
9 Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm. 
10 Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm. 
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Koordynatorem Programu był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Tarnowa, który współpracował przy jego realizacji z następującymi podmiotami: 

1. Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, 

2. Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi            

w Urzędzie Miasta Tarnowa,  

3. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

5. Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 

6. szkołami, przedszkolami, placówkami wsparcia dziennego, placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi,  

7. Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno – Terapeutyczną w Tarnowie, 

8. organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i przeciwdziałania przemocy,  

9. jednostkami szkolącymi i realizującymi programy profilaktyczne na podstawie umów 

cywilno–prawnych, 

10. Strażą Miejską, 

11. Policją. 

 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2020 rok przebiegała  

w szczególnych warunkach, w związku z panującą od marca 2020 roku na terenie kraju 

epidemią SARS-CoV-2 i wprowadzonymi zakazami i obostrzeniami. Z powodu pandemii nie 

zrealizowano części zadań zaplanowanych na 2020 r. – nie ogłoszono części otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań skierowanych do tarnowskich dzieci 

i młodzieży, w tym m.in. nie zorganizowano kolonii socjoterapeutycznej i półkolonii 

profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności  

z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą. 

Nie przeprowadzono także programów i kampanii profilaktyczno-edukacyjnych dla 

tarnowskich uczniów mających na celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód 

zdrowotnych i społecznych spowodowanych przez narkotyki oraz spożywanie alkoholu.  

W ograniczonym zakresie realizowano zadania warsztatowo-szkoleniowe dla dorosłych, 

poruszające tematykę uzależnień i zwiększające kompetencje i umiejętności przeciwdziałania 

zachowaniom problemowym.  

 Wśród przyczyn braku podejmowania działań programowych były: zawieszenie lub 

ograniczenie działalności instytucji, brak możliwości organizowania spotkań i wydarzeń  

w pomieszczeniach, np. spotkań grup wsparcia. Trudności wynikały również z zakazu 

organizowania imprez, konieczności ograniczenia kontaktów międzyludzkich, prowadzenia 

lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ograniczenia dostępu do 

szkół podmiotom zewnętrznym współrealizującym wiele zaplanowanych działań.  

Bezprecedensowa sytuacja pandemii i ogłaszanych w związku z nią kolejnych lockdawnów 

oraz brak wypracowanych metod działań w takich sytuacjach stanowiła główną barierę  

w realizacji programu. W tym okresie priorytetem było zdrowie i życie dzieci i młodzieży, 

rodziców, nauczycieli oraz osób zawodowo związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom. 
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II. Działania podejmowane przez Gminę Miasta Tarnowa w ramach realizacji zadań 

zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2020 rok. 

 

ZADANIE 1:  

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu lub narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem 

1. Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Realizator: Specjaliści udzielający porad w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie, działającym przy Urzędzie Miasta 

Tarnowa: prawnik, certyfikowany instruktor terapii uzależnień, konsultant ds. uzależnień. 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: 11.727 zł 

Opis realizacji zadania: 

Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Tarnowie czynny był w 2020 r. przez trzy dni w tygodniu: w poniedziałki        w godz. 16.00 

– 19.00 oraz we wtorki i piątki w godz. 15.00 – 17.00. Dyżurujący w Punkcie specjaliści z 

zakresu terapii uzależnień i prawa oferowali mieszkańcom miasta następujące formy pomocy: 

- udzielali porad w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych, 

- świadczyli pomoc terapeutyczną, 

- udzielali wsparcia po odbytym leczeniu,  

- wskazywali placówki, w których można podjąć leczenie odwykowe, 

- świadczyli pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych, ochrony przed przemocą, pomagali w przygotowaniu pism procesowych. 

Osoby dyżurujące w Punkcie posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy 

z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 

W 2020 r. do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło się ogółem 244 osoby, z tego:            104 

osób skorzystało z porad terapeutycznych, a 140 osób z porad prawnych.  

Z chwilą ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w marcu 2020 

r., oraz związanymi z tym zmianami dot. funkcjonowania UMT i sposobu obsługi mieszkańców 

wynikającymi z Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia ograniczeń w 

wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Tarnowa oraz rodzaju i form tych ograniczeń, na okres 

dwóch miesięcy zawieszone zostały dyżury instruktora terapii uzależnień oraz konsultanta ds. 

uzależnień. Dyżury prawnika realizowane były w formie pracy zdalnej, prawnik udzielał porad 

telefonicznie, a w sytuacjach tego wymagających 

poprzez pocztę e-mail. 

2. Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej 

osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków                         

w komunikowaniu się 

Realizator: Fundacja „Auxilium” z siedzibą w Tarnowie, Plac Kazimierza Wielkiego 5 

(wyłoniona w otwartym konkursie ofert) 
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Okres realizacji zadania: 2 marca 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. 

Kwota dotacji: 50.000 zł 

 

Opis realizacji zadania: 

Fundacja Auxilium w ramach zadania prowadziła punkt konsultacyjny czynny od 

poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00. Punkt oferował specjalistyczne poradnictwo 

psychologiczne, prawne, socjalne, prozdrowotne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej. Podczas 620 godzin dyżurów specjalistyczne wsparcie zostało udzielone            385 

osobom przeżywającym trudności życiowe, związane głównie z uzależnieniem od alkoholu i 

narkotyków, a także przemocy w rodzinie, problemów wychowawczych              i 

psychologicznych, zaburzeń odżywiania. Ponadto zauważalnym problemem z jakim zgłaszali 

się mieszkańcy o pomoc była nieumiejętność radzenia sobie z lękiem spowodowanym panującą 

sytuacją epidemiczną, brakiem możliwości kontaktu z bliskimi czy rówieśnikami, jak i obawa 

o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych. 

Ważnym uzupełnieniem i rozszerzeniem zakresu udzielanej pomocy były dyżury 

specjalistów z punktu konsultacyjnego przy Telefonie Zaufania. Telefon Zaufania prowadził 

dyżury dzienne, od poniedziałku do soboty w godz. 16.00-20.00 oraz dyżury nocne z piątku na 

sobotę i z soboty na niedzielę w godz. 20.00-6.00 podczas których specjaliści udzielili porad 

1135 osobom. Ponadto w ramach realizacji zadania prowadzone były spotkania grupy wsparcia 

dla osób współuzależnionych (2 spotkania). Oprócz tego Fundacja zorganizowała  

2 otwarte wykłady dla mieszkańców Tarnowa. Tematy wykładów „Zniewalająca moc 

smartfona” oraz „Zespół stresu elektronicznego”.  

 W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 2020 r. stanem 

epidemii realizacja zadań został ograniczona poprzez nałożone restrykcje  

i obostrzenia. Spotkania grupy wsparcia zostały zawieszone z uwagi na obowiązujący zakaz 

gromadzenia się. Zadanie polegające na udzielaniu porad w punkcie konsultacyjnym, 

prowadzone były w podwyższonym reżimie sanitarnym, zapewniającym poczucie 

bezpieczeństwa zarówno osobom świadczącym porady jak i mieszkańcom korzystającym  

z usług specjalistów. Terminy spotkań były umawiane na konkretne godziny co pozwoliło 

ograniczyć gromadzenie się osób w oczekiwaniu na wizytę, pomieszczenia były wietrzone,  

a sprzęty systematycznie dezynfekowane. W sytuacjach, które nie wymagały osobistego 

kontaktu pomoc w ramach punktu konsultacyjnego udzielana była telefonicznie. 

Zadanie realizowali specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, lekarz psychiatra, egzorcysta, 

dietetyk, duszpasterz, seksuolog i mediator.  

 

3. Prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakładce Dla 

Mieszkańców Polityka Społeczna i Zdrowie podstrony zawierającej informacje  

nt. punktów i form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy Wydziału Polityki Społecznej. Aktualny 

adres strony zawierającej informacje nt. punktów i form pomocy dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-

zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-

narkotykow-oraz-profilaktyka. Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące 

funkcjonowania:  

http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
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- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, 

- punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania, 

- grup wsparcia AA. 

 

ZADANIE 2: 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Tarnowie (w tym postępowanie w sprawie leczenia odwykowego, przygotowanie 

materiałów dowodowych dla sądu, kontrola placówek prowadzących obrót napojami 

alkoholowymi)  

Realizator: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: 93.456 zł, w tym: wynagrodzenia członków Komisji         74.361 

zł, opinie biegłych i dyżury prawnika 17.292 zł, opłaty sądowe 1.800 zł 

Opis realizacji zadania: 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

− rozpatrywała wnioski o wydanie postanowienia o obowiązku podjęcia leczenia 

odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,  

− przeprowadzała rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego,  

− kierowała osoby nadużywające alkoholu do biegłych sądowych w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,  

− kierowała do Sądu wnioski o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu,  

− wydawała opinie o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych dla 

złożonych wniosków o uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. 

W 2020 r. Komisja w ramach swojej ustawowej działalności odbyła 39 posiedzeń 

zespołów, na których rozpatrywano wnioski o podjęcie czynności zmierzających do 

zastosowania obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. W roku sprawozdawczym do 

Komisji wpłynęło 88 nowych wniosków. Wnioskodawcami w 55 przypadkach była Policja, 23 

wnioski wpłynęły od członków rodzin osób uzależnionych, 2 wnioski ze Schroniska dla osób 

bezdomnych, 5 wniosków z MOPS, 1 wniosek został złożony przez kuratorów  

i 2 wnioski złożone przez Prokuraturę Rejonową. Z ogólnej liczby otrzymanych wniosków 77 

dotyczyło mężczyzn, a 10 kobiet.  

Komisja wystawiła również 98 skierowań do biegłego psychologa i biegłego psychiatry 

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania zgłosiło się 30 

osób. W 14 przypadkach Komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Ponadto odbyło się 11 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, na których opiniowane były wnioski przedsiębiorców, ubiegających się           o 
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uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja wydała 86 postanowień  

o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych z obowiązującymi uchwałami 

Rady Miejskiej w Tarnowie.  

 W 2020 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Tarnowie asystowali funkcjonariuszom Komisariatu Policji Tarnów- Centrum               w 

działaniach kontrolnych podmiotów gospodarczych, sklepów i lokali rozrywkowych, pod 

kątem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym sprzedaży alkoholu osobom 

poniżej 18 lat. Sprawdzano również respektowanie przez właścicieli sklepów i lokali 

obowiązku umieszczania tabliczek informujących o szkodliwości spożywania alkoholu.  

 

W ramach przeprowadzonych działań skontrolowanych zostało 23 punkty prowadzące 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

Nadmienić należy, że w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

w marcu 2020 r. stanem epidemii działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych była ograniczona poprzez nałożone restrykcje i ograniczenia. Komisja zawiesiła 

na okres dwóch miesięcy spotkania składów orzekających w sprawach o podjęcie czynności 

zmierzających do zastosowania obowiązku leczenia odwykowego, spowodowane to było 

nałożonymi obostrzeniami jak również zauważalną mniejszą ilością wniosków wpływających 

do Komisji. 

2. Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej 

osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków 

w komunikowaniu się 

1) Punkt konsultacyjny, telefon zaufania, wsparcie przez internet i media społecznościowe  

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 2 (str. 4-5). 

2) Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 1 (str. 4). 

3. Zapewnienie ochrony i udzielenie pomocy członkom rodziny osoby uzależnionej  

od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie m.in. poprzez: 

− udzielanie schronienia, 

− poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne, 

− prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy, 

− realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. 

1) Realizator: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie nie było finansowane ze środków budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

Opis realizacji zadania: 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy realizował 

zadanie poprzez: 

− zapewnienie mieszkańcom Tarnowa znajdującym się w sytuacjach kryzysowych 

wszechstronnej pomocy: prawnej, psychologicznej i socjalnej (w tym całodobowego 
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pobytu) w ramach działalności ośrodka interwencji kryzysowej,  

− udzielanie kompleksowej pomocy: psychologicznej, prawnej i socjalnej (w tym 

schronienia) ofiarom przemocy domowej, prowadzenie edukacji społecznej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach działalności specjalistycznego 

ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy,  

− opracowywanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

W ramach ośrodka interwencji kryzysowej poradnictwem zostały objęte osoby 

z problemami takimi jak: konflikty rodzinne, kryzysy małżeńskie, trudności wychowawcze, 

choroby, zaburzenia psychiczne, brak wiedzy prawnej. Pomocą prawną, psychologiczną 

i socjalną objęte były również osoby uzależnione i współuzależnione w związku 

z występowaniem w ich rodzinach przemocy.  

W 2020 r. w sprawach związanych z problemem uzależnień i współuzależnień 

udzielonych zostało: 

− 57 porad dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu, 

− 14 porad dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od narkotyków, 

− 166 porad dotyczących kilku problemów występujących łącznie. 

Pomoc w sytuacji kryzysowej została udzielona 980 osobom, przeprowadzono 2.936 

interwencji, w tym 7 osób skorzystało z całodobowego pobytu.  

W ramach specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zostało 

przeprowadzonych 430 interwencji, w 77 przypadkach została udzielona pomoc klientom 

ambulatoryjnym, a całodobowym schronieniem zostało objętych 11 osób, w tym 4 dzieci.       Z 

programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie skorzystało 15 

sprawców przemocy, skazanych przebywających w tarnowskim zakładzie karnym (edycja 

została przerwana w wyniku obostrzeń epidemicznych). 

Łączna liczba interwencji w TOIKiWOP wyniosła 3.366, podczas których udzielono 

pomocy 1.083 osobom. Zadanie było współfinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego 

oraz budżetu Powiatu Dąbrowskiego na podstawie Porozumienia Gminy Miasta Tarnowa       z 

Powiatem Dąbrowskim.  

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, 

na podstawie Instrukcji Wojewody Małopolskiego w 2020 roku Ośrodek ograniczył pomoc 

ambulatoryjną świadczoną w bezpośrednim kontakcie z klientem. W sytuacjach wymagających 

osobistego kontaktu, po telefonicznym uzgodnieniu pracownicy udzielali pomocy 

interwencyjnej w Ośrodku lub – jeśli była taka potrzeba – w miejscu zdarzenia. Ośrodek 

udzielał także – bez ograniczeń – całodobowego schronienia.                    

Dla ułatwienia kontaktu i poszerzenia możliwości świadczenia pomocy Ośrodek 

uruchomił dodatkowo telefon komórkowy oraz Skype i Messenger. Klienci pozostawali  

w kontakcie telefonicznym (stacjonarny i komórkowy), mailowym, a także poprzez 

komunikatory. Pełną akceptację zyskała prowadzona przez Skype terapia. Wszystkie 

informacje umieszczane były na bieżąco, zarówno na drzwiach Ośrodka, jak i na stronie 

internetowej oraz Facebooku. 

 

2) Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 
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Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania: 

a) poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne 

Psycholodzy zatrudnieni przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielali porad 

psychologicznych oraz objęli terapią psychologiczną 32 osoby z rodzin dotkniętych przemocą. 

Z pomocy radcy prawnego zatrudnionego w Ośrodku skorzystały 2 osoby. Pracownicy socjalni 

MOPS sporządzili 5 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do zastosowania obowiązku leczenia 

odwykowego.   

b) prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy (osób doznających przemocy) 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami GIS w 2020 r. nie był 

realizowany projekt : „Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”.  

c) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy (osób 

stosujących przemoc) 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami GIS w 2020 r. nie był 

realizowany projekt „Grupa psychoedukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.  

3) Kampania społeczna „Biała wstążka” 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 23 listopada – 27 listopada 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie było finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta 

Tarnowa, w tym pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Opis realizacji zadania: 

W 2020 roku już po raz dziewiąty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

zorganizował w naszym mieście Kampanię społeczną pn. „Biała Wstążka”. Hasłem 

przewodnim akcji były słowa: „Przemoc w rodzinie – Kto może Ci pomóc”. Jest to największa 

na świecie kampania będąca symbolem sprzeciwu stosowania przemocy wobec kobiet. 

Kampania w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju miała inny 

charakter aniżeli w poprzednich latach. Wszelkie działania podejmowane w trakcie Kampanii 

odbywały się przy użyciu zdalnych środków komunikacji.  

W trakcie tegorocznej Kampanii mieszkańcy Tarnowa zostali zapoznani  

z instytucjami, które zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołane 

zostały do pracy na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc. Na stronie internetowej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie pojawiały się treści związane z kompetencjami tych 

instytucji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przy współpracy z Niezależnym 

Serwisem Informacyjnym KADR powstał cykl wywiadów z przedstawicielami instytucji 

powołanych do działań w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na temat ich 

uprawnień i kompetencji, które w trakcie Kampanii pojawiały się na stronach internetowych 

Niezależnego Serwisu Informacyjnego KADR oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tarnowie. Pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 

Przemocy w Rodzinie przygotowali materiały informacyjne dot. zjawiska przemocy w rodzinie 
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w formie cyklu krótkich filmików, które zamieszczane były na stronach internetowych 

Ośrodka. Na stronach internetowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Tarnowie ukazywały się artykuły przygotowane przez psychologów Poradni. Motywy 

przewodnie tekstów skupione były wokół tematyki dziecka krzywdzonego, mitów dotyczących 

przemocy w rodzinie, rodzicielskich postaw przemocowych, rozwiązywania konfliktów 

metodą „bez porażek” itp.  

Podczas Kampanii mieszkańcy miasta mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych 

konsultacji z psychologiem, prawnikiem oraz pedagogiem. W trakcie trwania Kampanii dyżur 

pełniła również „Osoba pierwszego kontaktu” w Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych 

Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.  

W dniu 27.11.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie dla specjalistów zajmujących się 

procedurą „Niebieskie Karty” pod nazwą „Jak diagnozować przemoc i udzielać wsparcia 

w rodzinach z problemem alkoholowym? Zmiany w przepisach związanych  

z oddziaływaniem wobec osób stosujących przemoc w rodzinie”.  

Szkolenie miało charakter interdyscyplinarny, wzięło w nim udział 11 osób z różnych 

grup zawodowych pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

tj. przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownicy MOPS  

w Tarnowie, funkcjonariusze Policji, przedstawiciele oświaty. 

Warto podkreślić, iż w działania, w ramach Kampanii zaangażowały się również 

tarnowskie szkoły. Instytucje te dla dzieci organizowały w formie zdalnej pogadanki  

z psychologiem lub pedagogiem, audycje radiowe, konkursy plastyczne, redagowano również 

gazetki tematyczne Na stronach internetowych placówek oświatowych pojawiły się informacje 

dot. zjawiska przemocy w rodzinie. W działania te łącznie zaangażowało się  

3 szkoły podstawowe oraz 5 szkół średnich. 

Organizatorzy Kampanii – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Urząd Miasta 

Tarnowa.  

Partnerzy Kampanii: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Policja, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Prokuratura Rejonowa w Tarnowie, 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie, Specjalistyczna 

Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie, Specjalistyczny Szpital im.  

E. Szczeklika w Tarnowie, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. 

 

4. Promowanie prawidłowego modelu rodziny m.in. poprzez organizację warsztatów 

kompetencji rodzicielskich, szkoleń dla rodziców w szczególności poruszających temat 

uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, ogólnodostępnych leków, których 

stosowanie w dużych ilościach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. 

 

1) Intensywna praca asystenta rodziny z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 
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Opis realizacji zadania: 

Projekt miał na celu poprawę kompetencji rodzicielskich pozwalających na powrót 

dziecka do rodziny naturalnej lub pozostanie w niej. W ramach projektu w 2020 r. asystenci 

rodziny prowadzili pracę z 20 rodzinami dysfunkcyjnymi, na bazie zawartego przez pracownika 

socjalnego kontraktu socjalnego. Natomiast łączna liczba rodzin objętych asystenturą wynosiła 

76. Zadanie było współfinansowane z Funduszu Pracy. 

2) Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Wychowanie bez klapsa” 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania: 

 Zaplanowany do realizacji w 2020 r. projekt pn. Warsztaty edukacyjne dla rodziców 

„Wychowanie bez klapsa” w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami GIS 

nie został zrealizowany. 

 

5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci  

i młodzieży, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą 

 W 2020 r. na terenie Tarnowa działały 3 placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej, w których z budżetu Gminy Miasta Tarnowa było dotowanych łącznie 230 

miejsc dla dzieci i młodzieży. Placówki prowadzone były przez organizacje pozarządowe, 

wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

1) Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej SIEMACHA Spot Gemini 

Park 

Realizator: Stowarzyszenie SIEMACHA  

Okres realizacji zadania: 2020 r.  

Kwota dotacji: 537.600 zł, w tym 376.320 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

Liczba miejsc dotowanych: 140 

2) Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Diecezji Tarnowskiej 

Realizator: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej  

Okres realizacji zadania: 2020 r.  

Kwota dotacji: 172.800 zł, w tym 120.960 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba miejsc dotowanych: 45 

3) Placówka Specjalistyczna Wsparcia Dziennego KANA 

Realizator: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA  

Okres realizacji zadania: 2020 r.  
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Kwota dotacji: 172.800 zł, w tym 120.960 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba miejsc dotowanych: 45 

Opis realizacji zadania: 

Dzieci zapisane do placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej pochodziły 

najczęściej z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wymagających różnego rodzaju wsparcia, w tym: zajęć 

socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, oddziaływań 

psychokorekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć o charakterze terapii 

pedagogicznej i psychologicznej.  

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i decyzji Wojewody Małopolskiego  

w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek, placówki zawiesiły 

działalność stacjonarną od 12 marca i wprowadziły zajęcia online do końca maja 2020 r. 

Zajęcia zdalne w placówkach prowadzone były za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, 

komunikatorów internetowych, portali społecznościowych i innych dostępnych aplikacji. 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zajęcia w 

placówkach od 1 czerwca do końca października 2020 r. wznowiono w trybie stacjonarnym, 

prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, placówki 

wsparcia dziennego, od 2 listopada do końca 2020 r. realizowały swoje zadania  

z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Pracownicy placówki 

wsparcia dziennego wychowawcy, pedagog i psycholog utrzymywali stały kontakt  

z wychowankami i ich rodzicami przy użyciu telefonu, e-maila, Facebook oraz za pomocą 

komunikatora Messenger. Organizowali zajęcia domowe, interwencyjne i specjalistyczne  

w grupach na rzecz wsparcia dzieci on-line. Przygotowane nowe aplikacje zajęć wdrażane były 

w kontakcie zdalnym a po powrocie do placówek wychowanków w kontakcie bezpośrednim.  

Podczas pobytu w placówce, wtedy gdy zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej, 

wychowankom zapewniono jeden posiłek. Natomiast po przejściu placówek na pracę zdalną 

pod koniec roku grupie wychowanków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji umożliwiono 

odbiór ciepłego posiłku na wynos. Ze wsparcia placówek systematycznie korzystało 136 

uczniów.  

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną organizacje pozarządowe 

realizujące zadanie publiczne pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej” nie wykorzystały środków dotacji w całości i dokonały zwrotu. 

 

ZADANIE 3: 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 
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1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw społecznych, 

propagowanie zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo  

w programach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, w tym zajęć sportowych (turnieje, 

zawody, rajdy), a także zajęć edukacyjno-rozwojowych (koła zainteresowań): 

1) Zajęcia pozalekcyjne (sportowo-rekreacyjne, koła zainteresowań itp.) prowadzone       

w placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach organizacyjnych 

Gminy Miasta Tarnowa, w tym:      

a) Realizacja Programu Ferie zimowe Tarnów 2020 

Realizator: Wydział Sportu UMT, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizacje kultury 

fizycznej, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: 25 stycznia - 9 lutego 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: 90.000 zł (Wydział Sportu UMT 60.000 zł, TOSiR 30.000 zł) 

Opis realizacji zadania: 

 Podczas ferii zimowych zorganizowanych zostało 88 zajęć pozalekcyjnych 

prowadzonych w klubach sportowych i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa. 

W ramach zajęć uczniowie mogli wziąć udział w ćwiczeniach i turniejach sportowych, 

realizować swoje umiejętności w takich dyscyplinach sportowych jak: strzelectwo sportowe, 

szachy, piłka siatkowa, karting, futsal, piłka ręczna, koszykówka, karate, judo, wspinaczka 

sportowa, pływanie, jazda na łyżwach, tenis ziemny halowy, tenis stołowy. W zajęciach 

uczestniczyło 10.685 uczniów.          

b) Realizacja Programu Lato w mieście bezpieczne wakacje - Tarnów 2020 

Ze względu na stan epidemii wprowadzony na obszarze kraju Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. i związane z nim obostrzenia w 2020 r. nie 

realizowano programu.  

c) Prowadzenie rozgrywek międzyszkolnych w ramach systemu Szkolnego Związku 

Sportowego na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Realizator: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji na poziomie szkół podstawowych            i 

ponadpodstawowych (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada).  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: 57.600 zł  

(zrealizowano 14.300 zł w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią) 

Opis realizacji zadania: 

W ramach systemu Szkolnego Związku Sportowego zorganizowanych zostało            43 

edycje zawodów i turniejów sportowych, w 6 i 5 dyscyplinach zgodnie z tabelą w każdej 

kategorii wiekowej. W zawodach sportowych uczestniczyło łącznie 2.313 zawodniczek  

i zawodników.  

 

Kategoria wiekowa Ilość dyscyplin 

sportowych 

Ilość zawodów, 

turniejów 

Ilość uczestników 

Igrzyska Dzieci 5 12 784 
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Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej  

5 14 649 

Licealiada 6 17 880 

Razem - 43 7.313 

d) Realizacja miejskiego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci  i 

młodzieży  

Realizator: Wydział Sportu UMT 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: 90.000 zł  

(zrealizowano 6.999,99 zł w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią) 

Opis realizacji zadania: 

 W ramach realizacji zadania: 

- dokonano zakupu nagród rzeczowych i drobnego sprzętu sportowego dla uczestników 

zawodów sportowych: biegu z okazji WOŚP 2020 oraz mikołajkowych zawodów 

kartingowych dla dzieci, 

- zorganizowano mikołajkowy turniej szachowy oraz wyjazd na ogólnopolskie zawody 

strzeleckie młodzieżowej reprezentacji Tarnowa. 

Ogółem zorganizowane zostały 4 zajęcia pozalekcyjne, w których uczestniczyło 300 dzieci  

i młodzieży. 

 

2) Wspieranie w formie dotacji programów realizowanych w zakresie kultury fizycznej 

przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego, w tym:  

a) Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  

Realizator: Wydział Sportu UMT, organizacje kultury fizycznej, organizacje pozarządowe            

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: 600.000 zł  

 

Opis realizacji zadania: 

Podmioty realizujące zadanie prowadziły nabór i selekcję dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Dofinansowany został       1 

program realizowany w zakresie kultury fizycznej, w ramach którego zorganizowano       3.456 

zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło 8.341 uczniów. 

b) Sportowe talenty – prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych zgrupowań 

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

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 
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Realizator: Wydział Sportu UMT, organizacje kultury fizycznej, organizacje pozarządowe            

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: - 

Kwota na realizację zadania: - 

Opis realizacji zadania: 

 Ze względu na stan epidemii wprowadzony na obszarze kraju Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. i związane z nim obostrzenia w 2020 r. nie 

realizowano programu.  

c) 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 

Realizator: Wydział Sportu UMT, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: - 

Kwota na realizację zadania: - 

Opis realizacji zadania: 

 Ze względu na stan epidemii wprowadzony na obszarze kraju Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. i związane z nim obostrzenia w 2020 r. program nie 

był realizowany.  

Ogółem liczba wszystkich zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych w ramach        

Działania 1: Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw społecznych, 

propagowanie zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo           

w programach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, w tym zajęć sportowych 

(turnieje, zawody, rajdy), a także zajęć edukacyjno-rozwojowych (koła zainteresowań)          

wyniosła 3.591. W zajęciach udział wzięło 21.639 uczniów. Łączny koszt realizacji 

zadania wyniósł 732.706,54 zł (łącznie Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa  

i Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji). 

W ramach Programu realizowane były również działania profilaktyczne skierowane do 

uczestników poszczególnych przedsięwzięć. W ramach akcji Ferie zimowe Tarnów 2020 

poszczególni wykonawcy przeprowadzili pogadanki na temat szkodliwego działania alkoholu 

i substancji psychoaktywnych. Podczas zajęć sportowych w ramach przyznanych dotacji dla 

organizacji pozarządowych, trenerzy i instruktorzy wyjaśniali szkodliwość spożywania 

alkoholu i substancji psychoaktywnych dla organizmów młodych sportowców. Organizacje 

zostały do tego zobligowane poprzez zapis w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert oraz  

w umowach dotacyjnych. Realizacja działań profilaktycznych została potwierdzona w treści 

złożonych sprawozdań. 

 

2. Realizacja na terenie przedszkoli, szkół oraz placówek: wsparcia dziennego, 

opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i kulturalnych programów  

z zakresu profilaktyki zachowań problemowych, w tym związanych z używaniem 

alkoholu, narkotyków oraz stosowaniem przemocy przez dzieci i młodzież 

1) Możliwość realizacji programów z zakresu profilaktyki zachowań problemowych na terenie 

przedszkoli, szkół oraz placówek była utrudniona w związku z ogłoszonym stanem 
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epidemii SARS-CoV-2 i wprowadzonymi zakazami i obostrzeniami. W szkołach 

realizowana była nauka w formie zdalnej oraz ograniczony został dostęp do szkół 

podmiotom zewnętrznym, realizującym zajęcia profilaktyczne. Szkoły zostały zamknięte 

12 marca 2020 r. a od 25 marca do końca roku szkolnego 2019/2020 nauka w szkołach 

prowadzona była z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W roku 

szkolnym 2020/2021 szkoły zostały otwarte 1 września 2020 r. i zamknięte dla klas 4-8  

i szkół ponadpodstawowych od 24 października, a od 9 listopada dołączyły do nich klasy 

1-3. Zdalne nauczanie jest kontynuowane do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. 

2) Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 

Realizator: pracownicy socjalni Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS. 

Opis realizacji zadania: 

 Pracownicy socjalni Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

i Technicznych im. J. Szczepanika w Tarnowie w dniu 24.01.2020 r. przeprowadzili zajęcia 

edukacyjne dla uczniów tej placówki dot. zjawiska przemocy w rodzinie. W zajęciach wzięło 

udział 180 uczniów. 

 Realizacja programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie na terenie przedszkoli, szkół oraz innych placówek została znacznie ograniczona  

w związku z obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i 

utrudnionym dostępem do głównej grupy odbiorców tych działań tj. dzieci i młodzieży  

w wieku szkolnym. 

3. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych 

pracujących w systemie obejmującym patologie i niedostosowanie społeczne, pomocy 

dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień, a także w systemie 

przeciwdziałania przemocy 

Szkolenie „Jak diagnozować przemoc i udzielać wsparcia w rodzinach z problemem 

alkoholowym? Zmiany w przepisach związanych z oddziaływaniem wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie” współorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

- Zespół ds. Przemocy w rodzinie oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie 

Miasta Tarnowa 

Realizator: Centrum Szkoleniowe „ERUDIUM”  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: 3.300 zł 

Opis realizacji zadania: 

 Szkolenie „Jak diagnozować przemoc i udzielać wsparcia w rodzinach z problemem 

alkoholowym? Zmiany w przepisach związanych z oddziaływaniem wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie” odbyło się w formule online. Szkolenie miało charakter warsztatowy  
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i było skierowane do specjalistów zajmujących się procedurą „Niebieskie Karty”. Uczestnicy 

szkolenia uzyskali wiedzę z zakresu diagnozy przemocy w rodzinach z problemem 

alkoholowym oraz zmianami w przepisach związanych z oddziaływaniem wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Szkolenie miało charakter interdyscyplinarny, wzięło w nim 

udział 11 osób z różnych grup zawodowych pracujących w systemie obejmującym patologie  

i niedostosowanie społeczne, pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem 

uzależnień, a także w systemie przeciwdziałania przemocy, tj. przedstawiciele Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownicy MOPS w Tarnowie, funkcjonariusze 

Policji, przedstawiciele oświaty. 

 Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń została znacznie ograniczona  

w związku z obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

 

5. Prenumerata czasopism specjalistycznych na potrzeby Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Punktu Konsultacyjnego 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie nie było finansowane ze środków budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

Opis realizacji zadania: 

Z czasopisma korzystali członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz mieszkańcy miasta: 

pracownicy socjalni MOPS, pielęgniarki w ramach przygotowań do prelekcji w szkołach oraz 

studenci piszący prace zaliczeniowe i dyplomowe. 

6. Prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakładce    

Polityka Społeczna i Zdrowie podstrony zawierającej informacje o punktach 

informacyjno-kontaktowych i grupach wsparcia wspólnot AA 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 3 (str. 5). Aktualny adres strony 

zawierającej informacje nt. punktów i form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu        i 

narkotyków http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-

spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-

profilaktyka.  

 

ZADANIE 4: 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii 

http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
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1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego poprzez: 

a) zlecanie do realizacji zadań publicznych wynikających z Programu, 

b) wzajemną wymianę informacji, dotyczących planowanych kierunków 

działalności i współdziałania, 

c) przeprowadzanie wspólnych kampanii edukacyjnych związanych  

z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie.  

W 2020 r. Urząd Miasta Tarnowa zlecał organizacjom pozarządowym realizację następujących 

zadań: 

1) Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej 

osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków 

w komunikowaniu się 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 2 (str. 4-5). 

2) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej SIEMACHA 

Spot Gemini Park 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 ppkt 1 (str. 11-12). 

3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 ppkt 2 (str. 11-12). 

4) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej - Placówka 

Specjalistyczna Wsparcia Dziennego KANA 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 ppkt 3 (str. 11-12). 

5) Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób nietrzeźwych przyjętych do punktu 

opieki nad osobami nietrzeźwymi oraz ich rodzin 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 4 pkt 2 (str.17-18). 

6) Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób bezdomnych przebywających  

w Schronisku dla osób bezdomnych. 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 4 pkt 3 (str.18-19). 

2. Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób nietrzeźwych przyjętych do punktu 

opieki nad osobami nietrzeźwymi.  

Realizator: Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej (wyłonione w otwartym 

konkursie ofert) 

Okres realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. 

Kwota dotacji: 425.960 zł 

Opis realizacji zadania: 

 Punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi (PONON) zapewniał system opieki 

profilaktycznej dla osób nietrzeźwych oraz ich rodzin. W ramach realizacji działań 

profilaktycznych przeprowadzane zostały rozmowy z osobami pozostającymi do 

wytrzeźwienia, w trakcie których: 

− udzielano informacji o szkodliwości nadużywania alkoholu, 

− motywowano do zmiany zachowań związanych ze spożywaniem alkoholu,  

− motywowano osoby spożywające alkohol problemowo, szkodliwie lub ryzykownie do 
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ograniczenia lub zaprzestania picia, a osoby uzależnione do podjęcia leczenia 

odwykowego, 

− udzielano informacji o placówkach, w których można uzyskać pomoc medyczną           i 

terapeutyczną, istniejących grupach wsparcia, grupach AA, organizacjach 

pozarządowych działających na rzecz osób uzależnionych,  

− udzielano porad w przypadku występowania przemocy w rodzinie, 

− w przypadku osób bezdomnych motywowano do wychodzenia z bezdomności. 

Rodzinom osób pozostających do wytrzeźwienia udzielano informacji i porad: 

− o miejscach w których można uzyskać pomoc terapeutyczną dla współuzależnionych 

oraz motywowano do skorzystania z tej formy pomocy, 

− bezpłatnych porad prawnych, 

− bezpłatnego wsparcia psychologicznego. 

W ramach realizacji programu terapii psychologicznej dla osób uzależnionych oraz 

współuzależnionych od alkoholu odbywały się dyżury socjoterapeuty w wymiarze 6 godz. 

tygodniowo, psychologa – 9 godz. miesięcznie, prawnika – 2 godz. miesięcznie. Prowadzona 

była ścisła współpraca ze Schroniskiem dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych 

Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w zakresie udzielania pomocy psychologicznej 

osobom bezdomnym dowiezionym do wytrzeźwienia.  

Z każdą osobą przyjętą do wytrzeźwienia przeprowadzono rozmowy profilaktyczne        

o szkodliwości nadużywania alkoholu i motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. 

Rozmowy takie przeprowadzano również z członkami rodzin i bliskimi osób przyjętych do 

wytrzeźwienia. 

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju w następstwie zakażeń 

wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia  

i Głównego Inspektora Sanitarnego PONON w okresie od 20 marca do 31 grudnia działał  

z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego.  

 

3. Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób bezdomnych przebywających  

w Schronisku dla osób bezdomnych. 

Realizator: Caritas Diecezji Tarnowskiej 

Okres realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. 

Kwota dotacji: 75.624,46 zł 

Opis realizacji zadania: 

Osoby przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych 

Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” objęte zostały w 2020 r. następującymi formami 

opieki profilaktycznej: 

− udział w konsultacjach psychologicznych przeprowadzanych w ramach Zespołu Leczenia 

Środowiskowego oraz przez psychologa oddelegowanego z Punktu opieki nad osobami 

nietrzeźwymi; spotkania z psychologiem odbywały się na terenie Schroniska dwa razy w 

miesiącu po jednej godzinie, łącznie odbyło się 24 konsultacje psychologiczne, 

− uczestnictwo 1 osoby w spotkaniach klubu AA, 

− zamknięte leczenie odwykowe – 1 osoba, otwarte leczenie odwykowe – 2 osoby, 

− opracowanie 16 Indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, zawierających 

elementy zobowiązujące osoby nadużywające alkohol do uczestniczenia w terapii. 
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Ponadto Caritas Diecezji Tarnowskiej złożył 1 wniosek do Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do 

rozpoczęcia leczenia. 

W okresie od 20 marca do 31 grudnia 2020 r. opieka profilaktyczna w Schronisku 

świadczona była z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego, w związku  

z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju w następstwie zakażeń wirusem SARS-CoV-

2 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

4. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych   

pracujących w systemie obejmującym patologie i niedostosowanie społeczne, pomocy 

dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień, a także w systemie 

przeciwdziałania przemocy 

1) Szkolenie „Jak diagnozować przemoc i udzielać wsparcia w rodzinach  

z problemem alkoholowym? Zmiany w przepisach związanych z oddziaływaniem wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie”.  

Realizacja działania została przedstawiona w Zadaniu 3, Działanie nr 3 (str. 15-16). 

5. Współpraca z Policją, Strażą Miejską w Tarnowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Tarnowie oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie 

 

1) Prowadzenie procedury „Niebieska Karta” 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania: 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa na lata 2016-2020 przedstawiciele 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, oświaty i służby zdrowia tworzyli grupy robocze, które zajmowały się 

rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie. Skład dostosowany był do indywidualnej 

sytuacji danej rodziny. Grupa robocza spotykała się w sprawie tej rodziny celem 

opracowywania planu pomocy oraz jego realizacji w obszarach: poradnictwa 

psychologicznego, prawnego, socjalnego. Wszystkie instytucje realizujące powyższy Program 

udzielały w tym zakresie specjalistycznego wsparcia w ramach posiadanych kompetencji.  

W 2020 r. sporządzonych zostało 195 niebieskich kart, w tym: Policja -162, oświata – 5, MOPS 

– 25, TOIKiWOP - 3 

Wsparciem objętych zostało 185 rodzin. W celu podjęcia działań w ramach wszczętych 

procedur „Niebieskie Karty” powołanych zostało 732 grupy robocze. 
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2) Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone przez 

Policję w tarnowskich szkołach 

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

W realizację programu wpisują się działania prowadzone przez Komendę Miejską Policji.  

W ramach zadań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci 

i młodzieży, policjanci Komendy Miejskiej Policji prowadzili kampanię informacyjną 

w placówkach oświatowych podczas spotkań z młodzieżą szkolną, rodzicami i gronem 

pedagogicznym. W trakcie tych spotkań informowali o szkodliwości spożywania alkoholu  

i istotnych konsekwencjach prawnych. W minionym roku, pomimo wprowadzonego stanu 

epidemii w związku z COVID-19 oraz okresowo zamykanych placówek oświatowych, 

w ramach spotkań w szkołach poruszono tematykę przeciwdziałania alkoholizmowi 115 razy i 

przeszkolono łącznie 3.962 osoby, w tym: 3.148 uczniów, 641 nauczycieli i 173 rodziców. 

Dodatkowo podczas rad pedagogicznych policjanci poruszali tematykę uprawnień 

i postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w placówce oświatowej nieletniego będącego 

pod wpływem alkoholu.  

Do działań profilaktycznych włączano wielokrotnie lokalne media, przekazując za ich 

pośrednictwem informacje na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a na stronie 

internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie umieszczano informacje         dot. 

przeciwdziałania patologiom społecznym.  

Jednocześnie funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie na bieżąco monitorowali przypadki spożywania 

alkoholu przez osoby nieletnie, nieprawidłowej opieki nad dziećmi, gdzie występował w 

rodzinie problem z nadużywaniem alkoholu, czy też zgłoszenia czynów karalnych 

popełnionych przez nieletnich sprawców będących pod wpływem alkoholu.  

W celu wyeliminowania z dróg nietrzeźwych kierujących, a co za tym idzie poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzone były różne działania o charakterze 

prewencyjnym.  

 

3) Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzone przez 

Policję w tarnowskich szkołach 

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania: 

W 2020 roku pomimo trudności w dotarciu do młodzieży, z uwagi na wprowadzony 

stan epidemii w związku z COVID-19, a także wprowadzonym nauczaniem zdalnym, 

policjantom Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie udało się zrealizować działania 

profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach spotkań z rodzicami, szkoleń 
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grona pedagogicznego, a także spotkań z młodzieżą najstarszych klas szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół średnich. Powyższy temat poruszany był 115 razy. W spotkaniach uczestniczyło 

3.962 osób, w tym: 3.148 uczniów, 641 nauczycieli oraz 173 rodziców. 

Jednym z priorytetowych zadań tarnowskich funkcjonariuszy jest ograniczanie 

stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, Nowych Środków 

Odurzających (NSP) tzw. dopalaczy. W 2020 roku w czasie prowadzonych działań 

o charakterze kontrolnym i profilaktycznym dotyczących zminimalizowania podaży środków 

zastępczych tzw. dopalaczy, organizowano szkolenia dla gron pedagogicznych oraz rodziców 

uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, prezentując informacje na temat podstawowych 

środków odurzających, ich wpływu na organizm człowieka, odpowiedzialności prawnej za 

posiadanie, udzielanie, produkcję oraz handel środkami odurzającymi. Uwagę rodziców i 

nauczycieli kierowano głównie na objawy użycia „narkotyków”, środków zastępczych tzw. 

dopalaczy, ich wygląd i działanie na organizm młodego człowieka. Dążąc do ograniczenia 

podaży środków odurzających, policjanci pionu prewencji i ruchu drogowego uczestniczyli w 

działaniach kontrolno-prewencyjnych, których jednym z celów była identyfikacja osób 

posiadających i handlujących środkami odurzającymi oraz osób prowadzących pojazdy pod 

wpływem środków odurzających lub alkoholu. Ponadto służby kryminalne prowadziły 

czynności operacyjno-rozpoznawcze ukierunkowane na zminimalizowanie zagrożenia 

przestępczością narkotykową, a także typowali i dokonywali kontroli miejsc sprzedaży 

środków zastępczych tzw. dopalaczy.  

Dążąc do ograniczenia podaży środków odurzających policjanci Zespołu ds. Nieletnich 

i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie współpracowali z lokalnymi środkami 

masowego przekazu, w zakresie upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej 

za posiadanie, udzielanie i nakłanianie do używania środków odurzających, a także 

szkodliwości Nowych Środków Psychoaktywnych (NSP) tzw. „dopalaczy”. Funkcjonariusze 

wspólnie z Rzecznikiem Prasowym Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie brali udział 

w audycjach radiowych oraz udzielali wywiadów lokalnej prasie.  

Nagłaśniane były również przypadki zatrzymań osób posiadających lub handlujących 

środkami odurzającymi, ilości zabezpieczonych substancji, jako przejaw skuteczności 

i efektywności działań tarnowskiej Policji w obszarze zwalczania rynku narkotykowego.   

 

4) Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

prowadzone przez Straż Miejską w tarnowskich szkołach 

Realizator: Straż Miejska w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

 Rok 2020 był rokiem szczególnym dla działalności Straży Miejskiej w związku  

z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z 

poleceniem Wojewody Małopolskiego od dnia 2 kwietnia 2020 r. dokonywanie dyslokacji 

patroli straży miejskich, organizacja wspólnych patroli z Policją oraz prowadzenie innych form 

współpracy straży miejskich z Policją odbywały się zgodnie ze wskazaniami komendantów 

właściwych terytorialnie jednostek Policji. Wojewoda polecił także, aby pozostałe zadania 
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straży realizowane były wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych 

z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 

choroby zakaźnej COVID-19. Polecenie to obowiązywało do dnia  

18 czerwca 2020 r. Po raz kolejny strażnicy miejscy poddani zostali zwierzchniemu nadzorowi 

tarnowskiej Policji z dniem 12 października 2020 r. Polecenie to obowiązuje na dzień 

sporządzenie niniejszego sprawozdania.  

 W okresie poprzedzającym ogłoszenie stanu pandemii w ramach działań 

profilaktycznych w 3 placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadzono program 

„Alkohol i nieletni”, którego celem jest zapobieganie demoralizacji i spożywania alkoholu 

wśród młodzieży oraz przekazanie informacji na temat społecznych i prawnych konsekwencji 

spożywania alkoholu przez nieletniego – programem objęto 403 osoby. W kolejnych  

2 placówkach przeprowadzono program „Agresja, przemoc, cyberprzemoc”, którego celem jest 

uświadomienie dzieciom różnic pomiędzy złością, agresją i przemocą, poznanie form 

przemocy, poznanie form przemocy oraz skutków dla jej ofiar – programem objęto 179 osób. 

 

5) Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Wojewódzkim          im. 

Św. Łukasza w Tarnowie 

Realizator: Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy Ośrodka 

Opis realizacji zadania:  

W skład Ośrodka wchodzą jednostki lecznicze: 

− Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, 

− Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, 

− Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (Stacjonarny). 

Terapią indywidualną lub grupową w powyższych jednostkach Ośrodka objęte są osoby 

uzależnione od alkoholu lub kilku substancji (w tym alkoholu), a także osoby uzależnione od 

hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. W 2020 r. do Ośrodka Leczenia Uzależnień i 

Współuzależnienia zgłosiły się (lub zostały skierowane) z terenu miasta Tarnowa łącznie 332 

osoby, w tym: 

− do Poradni 284 osoby, 

− do Oddziału Dziennego 18 osób, 

− do Oddziału Stacjonarnego 30 osób. 

 

ZADANIE 5: 

Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych od narkotyków, dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem 

lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 

a) udzielanie świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe) oraz 

świadczeń rzeczowych (obiady szkolne dla dzieci, paczki świąteczne dla dzieci, opał 

itp.) 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
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Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania:  

 Zakres zadania obejmował: 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych w formie pieniężnej i/lub w formie bonów, 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w formie pieniężnej lub/i w formie 

bonów, 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w formie pieniężnej lub/i w formie bonów 

(w tym na żywność z programu „Posiłek w szkole i w domu”), 

− finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach,  

− przyznawanie pomocy w formie opału na zimę z dowozem do domu, 

− przyznawanie pomocy w formie gorącego posiłku. 

 

 Wskaźniki uzyskane podczas realizacji zadania: 

-    udzielone zostały świadczenia pieniężne oraz rzeczowe 245 osobom uzależnionym od 

alkoholu (tylko uzależnieni wnioskodawcy), 

-    liczba rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, a którym udzielone 

zostały świadczenia pieniężne oraz rzeczowe wynosi 233 rodziny (wnioskodawcami były 

najczęściej osoby uzależnione, a w pozostałych przypadkach członek rodziny, w której jest 

osoba uzależniona); łącznie w rodzinach tych znajdowało się 389 osób, 

-    udzielone zostały świadczenia pieniężne oraz rzeczowe 9 osobom uzależnionym od 

narkotyków,  

-    liczba rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, a którym 

udzielono świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych wynosi 8 rodzin, łącznie 16 osób. 

Pomoc finansowa dla osób uzależnionych od alkoholu w 2020 r. wynosiła: 

•  zasiłek stały : 494.938 zł, 

•  zasiłek okresowy: 163.060 zł, 

•  pomoc rzeczowa (opał): 54.464 zł, 

•  zasiłek celowy w tym przyznany w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: 

143.189 zł, 

•  gorące posiłki: 12.690 zł. 

Pomoc finansowa dla osób u których występuje problem uzależnienia od narkotyków  

w 2020 r. wynosiła: 

• zasiłek stały : 22.830 zł, 

• zasiłek okresowy: 4.082 zł, 

• pomoc rzeczowa (opał): 0 zł, 

• zasiłek celowy w tym przyznany w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” :  

7.610 zł, 

• gorące posiłki: 1.071 zł. 

Powyższe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa i budżetu Gminy Miasta Tarnowa. 
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b) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, jak i po leczeniu 

odwykowym oraz ich rodzinom, informowanie ich o prawach                      i 

uprawnieniach 

Realizator: psycholodzy i asystenci rodziny zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania:  

Wsparcie i pomoc psychologiczna została udzielona 14 osobom. Asystenci rodziny 

udzielili wsparcia 22 rodzinom (udzielanie informacji, podnoszenie świadomości ryzyka 

niekorzystnych zachowań, motywacja do zmiany, motywacja do zachowywania trzeźwego 

stylu życia). 

Ponadto do zadań realizowanych w ramach bieżącej pracy przez pracowników MOPS 

należało: 

c) przeprowadzanie interwencji w sytuacjach kryzysowych w miejscu 

zamieszkania 

W 2020 roku przeprowadzona została 1 interwencja. 

 d) informowanie o możliwościach leczenia odwykowego, informowanie  

o adresach ośrodków leczenia uzależnienia, w tym od narkotyków  

100 osobom została udzielona szczegółowa informacja o możliwościach leczenia odwykowego 

oraz udostępnione adresy ośrodków leczenia uzależnienia. 

 e) współpraca z pedagogami szkolnymi i psychologami w przypadku osoby 

nieletniej zagrożonej uzależnieniem lub uzależnionej od narkotyków, za zgodą i na 

wniosek rodzica lub opiekuna prawnego 

 f) współpraca z instytucjami, które specjalizują się w leczeniu uzależnień i terapii 

w tym z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu  

im. Św. Łukasza w Tarnowie  

Liczba uzależnionych, których dotyczyła współpraca z Ośrodkiem wyniosła 9 osób.  

 g) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie i Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, w celu pozyskiwania ofert pracy oraz 

skorzystania z ofert szkoleniowych przez osoby wychodzące z nałogu 

 h) powoływanie grup roboczych związanych z występowaniem przemocy  

w rodzinie, stosowanej przez osoby uzależnione lub nadużywające narkotyków  

Realizacja zadania została opisana w Zadaniu 4, Działanie nr 5 (str. 19). 

  i) motywowanie osób, u których zdiagnozowano uzależnienie do dobrowolnego 

poddania się leczeniu odwykowemu, w tym zawieranie kontraktów socjalnych 

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, w tym utrudniony osobisty kontakt 

z klientem, utrudniony dostęp do placówek ochrony zdrowia nie zawarto kontraktów 

socjalnych z osobami z problemem uzależnienia.  
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ZADANIE 6: 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela sądowego 

Działania: 

1. Podejmowanie interwencji w przypadku niezgodnego z prawem prowadzenia reklamy 

i promocji napojów alkoholowych, informowania o sponsorowaniu imprezy masowej 

przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

2. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 

orzekanych w związku z naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3. Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

1. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP kontrolowali lokale gastronomiczne, 

punkty sprzedaży alkoholu i ich otoczenie pod kątem przestrzegania przez właścicieli 

obowiązku umieszczania tabliczek informujących o szkodliwości spożywania alkoholu oraz o 

zakazie podawania i sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i osobom nietrzeźwym. 

Pod tym względem kontrolowane były również miejsca grupowania się młodych ludzi. 

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji na bieżąco 

monitorowali przypadki spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, nieprawidłowej opieki nad 

dziećmi, gdzie występował w rodzinie problem z nadużywaniem alkoholu, czy też zgłoszenia 

czynów karalnych popełnionych przez nieletnich sprawców będących pod wpływem alkoholu. 

Prowadzone były również regularne kontrole miejsc sprzedaży alkoholu niewiadomego 

pochodzenia, bez polskich znaków akcyzy. W wyniku tych kontroli zabezpieczono i 

uniemożliwiono wprowadzenie do obrotu łącznie 8 litrów alkoholu niewiadomego 

pochodzenia.  

W celu wyeliminowania z dróg nietrzeźwych kierujących, a tym samym poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzone były akcje o charakterze prewencyjnym: 

„Bezpieczne Święta”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Majowy Weekend”. 

Działania nasilane były w porze wieczorowo – nocnej i brały w nich udział służby ruchu 

drogowego, oraz pionów prewencji. Inne akcje mające na celu eliminowanie z dróg 

nietrzeźwych kierujących, prowadzone w ubiegłym roku bezpośrednio na drogach to „Stop 

probierz” oraz „Alkohol i narkotyki”.  

W 2020 r. na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie popełnione 

zostały 403 przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z tego na terenie 

Komisariatu Policji Tarnów Centrum i Komisariatu Policji Tarnów Zachód popełniono 152 
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przestępstwa, co stanowi 37,7% ogółu stwierdzonych przestępstw narkotykowych. Wskaźnik 

wykrywalności przestępstw narkotykowych w 2020 r. wyniósł 96,77%. Funkcjonariusze 

zabezpieczyli 42.997,3 g różnego rodzaju narkotyków.  

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz biorąc pod uwagę destrukcyjny wpływ 

zażywania narkotyków na zdrowie i życie, tarnowska Policja w sposób restrykcyjny podchodzi 

do osób posiadających przy sobie każdą, nawet najmniejszą ilość narkotyków,              ilość 

tzw. na własny użytek. Przekłada się to na aktywność służb w zatrzymywaniu i ściganiu osób 

posiadających narkotyki.  

Aktualnie w Tarnowie nie funkcjonują żadne placówki handlowe, które posiadają           

w swojej ofercie tzw. dopalacze. Na rynku tarnowskim pojawiły się sklepy, w których można 

kupić tzw. liquidy – substancje wykorzystywane w e-papierosach oraz susz roślinny i inne 

produkty konopne pozyskiwane z konopi siewnych, w których zawartość substancji czynnej 

THC wynosi poniżej 0,2%. Placówki te pozostają pod stałym nadzorem funkcjonariuszy 

Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Tarnowie, którzy na zasadzie asysty wspólnie 

z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie je kontrolują. 

Działania profilaktyczne prowadzone w tarnowskich szkołach i placówkach 

oświatowych przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zostały przedstawione w Zadaniu 4, Działanie 4 pkt 5, 

ppkt 2 i 3 (str. 20-21).  

 

2. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie  

Realizator: Straż Miejska w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie  

 

Opis realizacji zadania:  

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnowie na bieżąco, podczas codziennych służb, 

sprawdzali czy w lokalach gastronomicznych i punktach sprzedaży alkoholu jest uwidoczniona 

informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz o zakazie podawania          i sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i osobom nietrzeźwym. Kontrolowali także miejsca 

grupowania się osób, w których dochodzi do przypadków spożywania alkoholu.  

 W 2020 roku strażnicy miejscy podjęli 2.280 interwencji w związku ze spożywaniem 

lub usiłowaniem spożywania alkoholu (968) oraz nieobyczajnych wybryków w miejscach 

publicznych (1.312), z których prawie wszystkie popełniane są przez osoby znajdujące się  

w stanie nietrzeźwym. 

 W wyniku podejmowania powyższych interwencji nałożono 367 mandatów karnych, 

50 osób zostało pouczonych, skierowano 569 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego  

w Tarnowie, przed którym w charakterze oskarżyciela publicznego występowali 

funkcjonariusze straży miejskiej. 

Za spożywanie lub usiłowanie spożywania alkoholu w miejscach gdzie jest to zabronione 

sporządzono 94 wnioski o ukaranie, nałożono 216 mandatów karnych, pouczonych zostało 26 

osób. 
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 Do punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi (PONON), pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych (PDOZ) lub do miejsca zamieszkania doprowadzono 751 nietrzeźwych osób,  

w 45 przypadkach do nietrzeźwych osób wzywano Pogotowie Ratunkowe. 

 Strażnicy miejscy skontrolowali 32 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, 

sprawdzając czy zgodnie z art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach tych uwidoczniona została informacja  

o szkodliwości spożywania alkoholu. 

 Działania profilaktyczne prowadzone w tarnowskich szkołach i placówkach 

oświatowych przez funkcjonariuszy Zespołu Zadaniowego ds. Profilaktyki Straży Miejskiej  

w Tarnowie zostały przedstawione w Zadaniu 4, Działanie 4, pkt 5, ppkt 4 (str. 21-22). 

 

ZADANIE 7: 

Ograniczanie dostępności alkoholu na terenie miasta Tarnowa 

Opis realizacji zadania:  

1. Prowadzenie monitoringu liczby udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem 

sprzedaży, jak również ich przestrzennego rozkładu na terenie miasta. 

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych z uwzględnieniem przeznaczenia do 

spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.  

 Od 1 sierpnia 2018 r. na terenie Tarnowa obowiązuje Uchwała Nr LVII/589/2018 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta 

Tarnowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. 

Woj. Małop. poz. 5168), zgodnie z którą ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu i piwa na 320, w tym:   

     a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 120, 

    b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 200, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 270, w tym: 

   a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 100, 

    b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -170, 

       3) powyżej 18% zawartości alkoholu na 270, w tym: 

   a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 100, 

    b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 170. 

 

Według stanu na 31.12.2020 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu i piwa - 288, w tym:   
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     a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 104, 

    b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -184; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 237, w tym: 

   a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 71, 

    b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -166; 

 3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 228, w tym: 

   a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 66, 

    b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -162. 

 

W 2020 r. wydano łącznie 208 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży - 118,  

z tego: 

- 44 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 38 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- 36 - powyżej 18% zawartości alkoholu, 

b) do spożycia w miejscu sprzedaży - 83, 

 z tego: 

- 33 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 28 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- 22 - powyżej 18% zawartości alkoholu, 

c) jednorazowe - 7, 

 z tego: 

- 5 - do 4,5%zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 2 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, 

- 0 - powyżej 18% zawartości alkoholu, 

d) kateringowe – 0.  

Liczba wydanych zezwoleń obejmuje zarówno nowe punkty sprzedaży jak i punkty 

sprzedaży, którym w ciągu roku 2020 kończył się termin ważności poprzednio wydanych 

zezwoleń. 

Na bieżąco prowadzony jest monitoring liczby udzielonych zezwoleń. 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiła ogółem 303, w tym sklepy - 198, lokale gastronomiczne - 105. 

 W 2020 r. w stosunku do roku 2019 odnotowano spadek wydanych zezwoleń 

jednorazowych (2019 – 44, 2020 – 7) i kateringowych (2019 – 5, 2020 – 0). Sytuacja ta była 
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wynikiem wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii i obostrzeniami z tym związanymi, 

w tym m.in. zakazem organizacji imprez i spotkań, ograniczeniem działalności rozrywkowej, 

sportowej i rekreacyjnej, zakazem funkcjonowania zakładów gastronomicznych, restauracji, 

pubów.  

2. Przestrzeganie zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowa miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych, w tym, jako minimum, katalogu obiektów 

chronionych wymienionych w Uchwale LVII/588/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

  W 2020 r. w Referacie Dochodów i Kontroli Podatkowej w Wydziale Podatków  

i Windykacji UMT prowadzono 90 postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18 ust. 3a zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w sklepach lub zakładach gastronomicznych zostały wydane po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Tarnowie o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami wyżej 

wymienionej Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie. 

 

3. Informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu o zasadach obowiązujących przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. 

 Wszyscy przedsiębiorcy wraz z zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych 

otrzymują wypis najważniejszych dla nich przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

W czerwcu 2020 r., jak co roku przed świętem Bożego Ciała, do 20 przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży znajdujących się  

w niedalekiej odległości od trasy Procesji Eucharystycznej Bożego Ciała z Bazyliki 

Katedralnej, wystosowano pismo przypominające o konieczności przestrzegania przepisów art. 

14 ust.1 pkt 3 ustawy, które zabraniają sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w tym przypadku Mszy Świętej  

i Procesji Eucharystycznej. 

 

ZADANIE 8: 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej 

Realizator: Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2020 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania:  

 Pracownicy socjalni MOPS zgodne z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o 

zatrudnieniu socjalnym na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu 

środowiskowego sporządzali wnioski o uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez:  

− Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację „Partnerstwo 

dla Przyszłości”. 
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Liczba uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 

objętych wsparciem centrów integracji społecznej w 2020 r. wyniosła 6 osób. 

Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2020 rok 

L.p. Nazwa działania Kwota 

1. 

Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Z porad specjalistów Punktu Konsultacyjnego skorzystało 244 osoby,  

z tego: 104 osób skorzystało z porad terapeutycznych, a 140 osób z porad 

prawnych.  

108.483 zł 

 

 

 

 

 

2. 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Tarnowie (w tym postępowanie w sprawie leczenia odwykowego, przygotowanie 

materiałów dowodowych dla sądu, kontrola placówek prowadzących obrót napojami 

alkoholowymi). 

Komisja rozpatrzyła 88 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do 

zastosowania obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, wydała 98 skierowań 

do biegłego psychologa i biegłego psychiatry w celu wydania opinii  w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  

3. 

Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych 

pracujących w systemie obejmującym patologie i niedostosowanie społeczne, 

pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień,          a 

także w systemie przeciwdziałania przemocy. 

W związku z ograniczeniami pandemicznymi zorganizowano 1 szkolenie w 

formule online, w którym udział wzięło 11 osób z różnych grup zawodowych 

pracujących w systemie obejmującym patologie  

i niedostosowanie społeczne, pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z 

problemem uzależnień, a także  

w systemie przeciwdziałania przemocy.  

4. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego poprzez: 

− zlecanie do realizacji zadań publicznych wynikających          z Programu, 

− wzajemną wymianę informacji, dotyczących planowanych kierunków 

działalności i współdziałania, 

− przeprowadzanie wspólnych kampanii edukacyjnych związanych z 

profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie. 

W zadaniach gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe udział 

wzięło 5.933 osób. 

1.147.386,45 zł 

5. 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

(profilaktyka alternatywna: zajęcia sportowo-rekreacyjne, koła zainteresowań itp.): 

− finansowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych               w 

placówkach oświatowo - wychowawczych i innych jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa, 

− wspieranie w formie dotacji programów realizowanych         w  

zakresie kultury fizycznej przez podmioty działające          w sferze pożytku 

publicznego. 

Ogółem liczba wszystkich zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych wyniosła 

3.591. W zajęciach udział wzięło 21.639 uczniów. 

 

732.706,54 zł 

 

Razem: 1.988.575,99 zł 



INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU  

„KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

W 2020 ROKU 
 

 

1. PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY STRATEGICZNE 

 Program „Karta Tarnowskiej Rodziny”, jako lokalny program pomocy społecznej 

stanowi element polityki prorodzinnej realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa11. 

Realizacja powyższego Programu wpisuje się w założenia „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tarnowa 

na lata 2019-2021”. 

 Od czerwca 2014 r. tarnowskie rodziny wielodzietne, na mocy rządowego programu, 

mogą również starać się o uzyskanie Karty Dużej Rodziny o zasięgu ogólnopolskim, która od 

dnia 1 stycznia 2015 r. wydawana jest na mocy przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny. Karta ta oferuje otwarty katalog uprawnień oraz zniżek a jej 

posiadacze mogą korzystać m.in. z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, handlowej czy 

transportowej na terenie całego kraju. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. 

nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny umożliwiającej przyznanie Karty rodzicom, którzy 

kiedykolwiek posiadali  

na wychowaniu troje i więcej dzieci, obserwuje się kilkukrotny wzrost liczby złożonych 

wniosków. W 2019 r. złożono ich rekordową liczbę tj. 2.393 wnioski dla 4.377 osób. 

Z kolei w 2020 r. przyjęto 1.264 wnioski o Kartę Dużej Rodziny dla 2.432 osób.  

Dla porównania w latach 2014 – 2018 przyjmowano średnio 400 wniosków rocznie.  

2. CEL PROGRAMU „KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

Głównym celem programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” jest: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego 

wizerunku,  

2) wzmocnienie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, poprawa jej warunków 

materialnych, 

3) wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, 

4) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 

5) zachęcenie do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, 

6) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i instytucji kultury, obiektów 

i urządzeń sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne 

Gminy Miasta Tarnowa, 

7) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do rodzin 

wielodzietnych w jednostkach oferujących usługi kulturalne i sportowe, nie 

powiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Miasta Tarnowa, 

8) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do rodzin 

wielodzietnych wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie miasta Tarnowa. 

 
11Program przyjęty uchwałą Nr XXIV/355/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Programu ,,Karta 

Tarnowskiej Rodziny”, zmieniony uchwałą Nr XLIII/585/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 

Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”. 
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3. BENEFICJENCI PROGRAMU „KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

 

   Program „Karta Tarnowskiej Rodziny” adresowany jest do tarnowskich rodzin 

wielodzietnych, posiadających troje lub więcej dzieci. 

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców (jednego 

rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu troje i więcej 

dzieci, w tym dzieci w rodzinie zastępczej, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia        w 

przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, której członkowie są uprawnieni do otrzymania 

„Tarnowskiej Karty Miejskiej” w wersji premium.  

 

4. PARTNERZY PROGRAMU „KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

 

1) Partnerami programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” mogą zostać jednostki 

organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne i 

prawne prowadzące działalność gospodarczą. 

2) Każdy z podmiotów, który wyrazi chęć przystąpienia do programu „Karta Tarnowskiej 

Rodziny” w charakterze partnera, może to uczynić na każdym etapie funkcjonowania 

programu.  

3) Partner, który wyrazi chęć uczestnictwa w programie, po podpisaniu umowy otrzymuje 

graficzny znak uczestnictwa w programie, który zostaje naklejony w miejscu 

świadczenia usług. 

W roku ubiegłym z programem „Karta Tarnowskiej Rodziny” współpracowało 98 

partnerów, w roku 2019 – 96 partnerów, a w 2018 r. 91.  

5. REALIZACJA PROGRAMU „KARTA TARNOWSKIEJ RODZINY” 

 

5.1. Liczba rodzin, które przystąpiły do programu w 2020 r. 

Każdy członek rodziny uprawnionej do korzystania z programu „Karta Tarnowskiej 

Rodziny” w pierwszej kolejności musi uzyskać Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium, 

na której następnie przyklejany jest hologram zawierający znak graficzny Programu. Koszt 

produkcji kart oraz hologramów pokrywany jest z budżetu Miasta Tarnowa. Hologram 

oznaczony jest rokiem, w którym obowiązuje karta.  

Wykres: liczba beneficjentów, którzy przystąpili do Programu „Karta 

Tarnowskiej Rodziny” w latach 2013-2020 

 

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
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W 2020 r. beneficjentami Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” zostało 951 rodzin (4.378 

osób) było to o 225 rodzin mniej niż w 2019 r. Liczba beneficjentów może być w każdym roku 

inna, ponieważ część rodzin traci uprawnienia beneficjenta programu kiedy jedno z dzieci 

przestaje się uczyć. Na spadek liczby beneficjentów Programu Karta Tarnowskiej Rodziny 

zdecydowany wpływ miała panująca od marca 2020 r. pandemia COVID-19. Ogłoszony na 

terenie Polski lockdown, wprowadzone zakazy i obostrzenia, przejście uczniów i studentów na 

nauczanie zdalne, zamknięcie wielu branż handlowych, usługowych, obiektów sportowych i 

kulturalnych spowodował brak możliwości wykorzystania przez te rodziny z przysługujących 

im zniżek. 

 

5.2. Oferta partnerów programu 

 

     Osoby posiadające Kartę Tarnowskiej Rodziny mogą korzystać z ulg proponowanych przez 

jednostki miejskie: przejazdów komunikacją miejską, korzystania z basenów, obiektów 

sportowych i lodowisk, udziału w spektaklach familijnych w Tarnowskim Teatrze, w 

wystawach Galerii Miejskiej, korzystania z Internetu w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Pozostałe ulgi na usługi lub zakupy świadczone są przez różne firmy komercyjne z terenu 

Tarnowa i innych rejonów Polski.  

Według danych uzyskanych za 2020 r., najwięcej osób korzystało z ulg świadczonych przez 

następujące podmioty: 

 

1) Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie – 12.233 osoby.  

 

Tabela: liczba wstępów na Kartę Tarnowskiej Rodziny w 2020 r. 

 

Lp. Nazwa obiektu Liczba osób Dopłaty (zł) 

1.  Lodowisko ul. Traugutta 466 1.165 

2.  Lodowisko ul. W. Polskiego 2.304 10.368 

3.  Pływalnia letnia Al. Tarnowskich 1.411 11.993,5 

4.  MDS basen ul. Traugutta 1.515 11.768 

5.  Park Wodny ul. Piłsudskiego 6.537 66.922 

  Razem 12.233 102.216,50 zł 

Źródło: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie 

 

2) Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie – z ulgowej komunikacji miejskiej 

skorzystało łącznie 20.846 osób z rodzin wielodzietnych; w formie biletów okresowych 

– 1.573 osoby12. 

    Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. posiadacze Karty Tarnowskiej Rodziny zakupili: 

− 11.620 szt. biletów normalnych, 

− 11.782 szt. biletów ulgowych, 

− 4.564 szt. karnetów normalnych 5-przejazdowych, 

− 5.562 szt. karnetów ulgowych 5-przejazdowych. 

 

3) Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie -w 2020 r. dla osób z rodzin wielodzietnych 

sprzedano 11 biletów wstępu.  

 
12 Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 lipca 2015 r. od dnia 1 września 2015 r. zostały wprowadzone bilety 

jednoprzejazdowe i karnety pięcioprzejazdowe dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny. 
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4) Urząd Miasta Tarnowa Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi. 

 

Z dniem 1 lutego 2016 r. na podstawie uchwały Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej 

w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty 

i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.) 

rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny lub spełniające warunki posiadania tej karty mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części ½ opłat od każdego członka rodziny 

zamieszkałego na nieruchomości spełniającego te warunki. 

W 2020 r. z możliwości częściowego zwolnienia z opłaty skorzystało 8.503 osób 

 

5.3. Ekonomiczne efekty wdrożenia Programu 

 

Wprowadzenie Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” przyczyniło się do wzmocnienia 

kondycji materialnej rodzin wielodzietnych poprzez umożliwienie im korzystania z oferty 

usług na preferencyjnych warunkach. 

 

Rodziny wielodzietne najczęściej korzystały ze zniżek oferowanych przez:  

1) Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie – dofinansowanie GMT do 

wypoczynku dla osób posiadających kartę i korzystających z obiektów sportowych 

(pływalni, a w okresie zimowym ze sztucznych lodowisk) wyniosło 102.216,50 zł. 

2) Zarząd Dróg i Komunikacji – dofinansowanie GMT do przejazdów komunikacją 

miejską wyniosło w 2020 r. 91.006 zł. 

3) Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – dofinansowanie GMT do sprzedaży 

biletów wyniosło 165 zł. 

4) Kwota zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 

961.300,50 zł. 

 

Łącznie w 2020 r. z budżetu GMT udzielono ulg osobom z rodzin wielodzietnych  

w łącznej wysokości 1.154.688 zł. W porównaniu do 2019 r. była to kwota o 286.797 zł 

większa. 
 

Opracowanie: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Tarnowa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

RAPORT MONITORINGOWY 

DOTYCZĄCY STANU REALIZACJI 

PROJEKTÓW I PROGRAMÓW  

STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOWA  

NA LATA 2017-2020 ZA 2020 ROK  

WRAZ Z PODSUMOWANIEM LAT 2017-2020 

 

 
 

1. Wstęp 

 

Monitorowana po raz trzeci „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Tarnowa na lata 2017-2020”, przyjęta została Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/344/2017 

w dniu 26 stycznia 2017 roku - to kluczowy dokument strategiczny określający kierunki 

długofalowej polityki społecznej miasta i działania służące rozwiązywaniu problemów 

społecznych w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest spójna między 

innymi z wieloma programami funkcjonującymi na poziomie lokalnym, które wpisują się  

w cele strategiczne projektowanych zmian i kierunki niezbędnych działań. 

 

Jedną z trzech zasadniczych części dokumentu jest część III projektowa – podlegająca 

corocznemu monitoringowi. Część ta jest najważniejsza z punktu widzenia przeciwdziałania  

i rozwiązywania problemów społecznych. Zawiera katalog projektów dzięki realizacji, których 

możliwe było osiągnięcie zamierzonych celów strategicznych i realizacja wyznaczonych 

kierunków działań. 

 

Działania zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na 

lata 2017-2020, były wdrażane i monitorowane przez przedstawicieli podmiotów realizujących 

Strategię i współdziałających w jej realizacji - w tym pracowników: Miejskiego Ośrodka 



198 

 

Pomocy Społecznej, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa, 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa i Gminy Miasta Tarnowa oraz instytucji  

i organizacji pozarządowych działających w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej  

w mieście Tarnowie - powołanych na mocy Zarządzenia Nr 514/2018 Prezydenta Miasta 

Tarnowa z dnia 11 grudnia 2018 roku, którzy na bieżąco zbierali i analizowali informacje 

dotyczące zrealizowanych bądź pozostających w realizacji działań projektowych. 

Przygotowywali w oparciu o sformułowane w Strategii wskaźniki monitoringowe oraz 

załącznik Nr 3 „Karta monitoringu projektu”, materiały stanowiące podstawę do sporządzania 

corocznego raportu monitoringowego. 

 

Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w strategii był Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej przy współudziale Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta 

Tarnowa.  

 

Nadzór nad spójnością finansową zapisanych i wdrażanych celów strategicznych 

projektowanych zmian oraz projektów sprawował Wydział Budżetu i Sprawozdawczości  

w Urzędzie Miasta Tarnowa. 

 

Przygotowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej raport monitoringowy zawiera 

między innymi: 

− Zestawienie projektów zapisanych w Strategii ze wskazaniem podmiotu realizującego oraz 

uwagami dotyczącymi realizowanych projektów; 

− Zestawienie programów lokalnych wpisujących się w cele strategiczne projektowanych 

zmian i kierunki niezbędnych działań, wraz z adnotacją o procedurze ich monitorowania; 

− Karty monitoringu wszystkich realizowanych w 2020 roku projektów, obejmujące 

szczegółowe informacje dotyczące: beneficjentów, do których kierowany jest projekt, 

przewidzianych celów projektu, osiągniętych efektów i wskaźników realizacji działań 

podejmowanych w ramach projektów, oraz zrealizowanych całkowitych kosztów realizacji 

projektów z uwzględnieniem źródeł finansowania, zaplanowanych terminów ukończenia 

realizacji projektów. 

− Zestawienia zbiorcze kosztów realizowanych w 2020 roku projektów oraz 

podsumowujących lata 2017-2020, według kierunków niezbędnych działań zapisanych  

w celach strategicznych oraz według wskazanych w dokumencie celów strategicznych 

projektowanych zmian, z uwzględnieniem źródeł finansowania.  

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju, zagrożeniem 

zakażeniem koronawirusem COVID-19 oraz obostrzeniami wynikającymi z przepisów 

sanitarnych, nie wszystkie działania zapisane w ramach projektów na 2020 rok, mogły być  

w pełni zrealizowane. Część projektów była prowadzona w ograniczonym stopniu, a część nie 

była realizowana. W przypadku 34 projektów główną przyczyną utrudnień w realizacji była 

pandemia COVID-19. 

W przypadku projektów nie monitorowanych za 2020 rok, zamieszczono przesłane do 

Koordynatora realizacji Strategii, adnotacje o przyczynach - wskazane przez podmioty je 

realizujące.  

W kartach monitoringu ujęto także wzmianki, dotyczące dokonanych przez realizatorów 

zmian w zakresie źródeł finansowania projektów. 

 

Niniejszy raport oprócz danych za rok sprawozdawczy 2020, zawiera również zestawienie 

zbiorcze za lata obowiązywania Strategii tj. 2017-2020 - wskaźników realizacji działań 
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podejmowanych w ramach projektów, oraz zrealizowanych całkowitych kosztów realizacji 

projektów z uwzględnieniem źródeł finansowania.  

 

2. Zestawienie projektów zapisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020, ze wskazaniem podmiotu 

zgłaszającego oraz uwag dotyczących realizacji 

 

CEL STRATEGICZNY 1 

Wzmacnianie systemu zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

pomocy społecznej, organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałania skutkom 

bezrobocia 

KIERUNEK NR 1 

Realizacja lub współudział w realizacji, przedsięwzięć zmierzających do umożliwienia 

osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  

w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 

Nr 

projektu 

Tytuł projektu Podmiot 

zgłaszający 

Karta 

monitoringu 

projektu - 

strona 

Uwagi dotyczące 

realizacji 

projektu  

za 2020 roku 

1.  Aktywnie działamy. 

Pozytywnie wspieramy. 

Lokalnie zmieniamy. 

MOPS w Tarnowie 35 Nie 

monitorowany 

2.  Grupa terapeutyczna 

„Opanowywania lęku”  

z elementami 

psychoedukacji, zgodna 

z założeniami 

psychologicznego 

podejścia - Praktyki 

Opanowywania Lęku. 

MOPS w Tarnowie 35 Nie 

monitorowany 

3.  Grupa Wsparcia dla 

Rodziców dzieci  

z niepełnosprawnością 

lub trudnościami 

adaptacyjnymi  

„Per Aspera ad Astra”.  

MOPS w Tarnowie 35 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

4.  Grupa wsparcia dla 

samotnych rodziców. 

MOPS w Tarnowie 35 Nie 

monitorowany 

5.  Opłatek Maltański. MOPS w Tarnowie 36-37 Monitorowany 

6.  Organizacja dystrybucji 

artykułów 

żywnościowych dla 

mieszkańców Tarnowa 

oraz organizacji 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

37 Nie 

monitorowany 
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pozarządowych 

działających na ich 

rzecz. 

7.  Pozytywnie nastawiamy 

– posiłkiem wspieramy 

MOPS w Tarnowie 38-40 Monitorowany 

8.  Prowadzenie 

mieszkania chronionego 

dla matek  

z dziećmi. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

40 Nie 

monitorowany 

9.  Prowadzenie mieszkań 

chronionych dla osób 

starszych. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

40 Nie 

monitorowany 

10.  Warsztaty edukacyjne 

dla rodziców 

„Wychowanie bez 

klapsa”. 

MOPS w Tarnowie 41 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

11.  Warsztaty edukacyjne 

pn. „Trening 

budżetowy”. 

MOPS w Tarnowie 41 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

12.  Wigilia dla samotnych. Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

41 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

KIERUNEK NR 2 

Rozbudowa systemu wsparcia na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców 

miasta oraz lokalnych pracodawców 

13.  Aktywizacja osób 

bezrobotnych z miasta 

Tarnowa i powiatu 

tarnowskiego ze 

środków rezerwy 

Funduszu Pracy, 

będącej w dyspozycji 

Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, na 

realizację działań 

aktywizacyjnych, 

realizowanych przez 

powiatowe urzędy 

pracy. 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowie 

42-48 Monitorowany 

14.  Aktywizacja osób 

młodych pozostających 

bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowie 

49-53 Monitorowany 
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Tarnów – Młodzi na 

start. 

15.  Aktywizacja osób  

w wieku 30 lat i więcej, 

pozostających bez pracy 

w powiecie tarnowskim 

i m. Tarnów -  

Mój rozwój, moja 

szansa. 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowie 

54-58 Monitorowany 

16.  Moja szansa na rynku 

pracy. 

MOPS w Tarnowie 58 Nie 

monitorowany 

17.  Monitoring socjalny 

osób długotrwale 

bezrobotnych. 

MOPS w Tarnowie 58 Nie 

monitorowany 

18.  Prace Społecznie 

Użyteczne na rzecz 

klientów MOPS  

w Tarnowie. 

MOPS w Tarnowie 59-60 Monitorowany 

19.  Prace Społecznie 

Użyteczne na rzecz 

klientów MOPS  

w Tarnowie – Program 

Aktywizacji i Integracji 

(PAI). 

MOPS w Tarnowie 61 Nie 

monitorowany 

20.  Wsparcie na rzecz osób 

bezrobotnych  

i poszukujących pracy. 

Tarnowska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

61 Nie 

monitorowany 

KIERUNEK NR 3 

Diagnozowanie, monitorowanie i wdrażanie procedur zmierzających do zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych, w tym dla osób z grup szczególnego ryzyka 

21.  Bank Zamiany 

Mieszkań. 

Referat Pomocy 

Mieszkaniowej 

Wydziału Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

62-63 Monitorowany 

22.  Pomoc osobom 

niepełnosprawnym  

w zakresie warunków 

mieszkaniowych. 

Tarnowska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

63 Nie 

monitorowany 

23.  Prowadzenie 

mieszkania chronionego 

dla osób 

usamodzielnianych. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

64-65 Monitorowany 
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24.  Prowadzenie mieszkań 

chronionych dla osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną: 

1. Mieszkanie chronione 

dla kobiet  

z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

2. Mieszkanie chronione 

dla mężczyzn  

z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

66-67 Monitorowany 

KIERUNEK NR 4 

Rozwijanie i udoskonalanie systemu wsparcia tarnowskich rodzin zastępczych, w ramach 

rodzinnej pieczy zastępczej 

25.  Organizacja wolnego 

czasu dzieci z rodzin 

zastępczych oraz 

wsparcie rodziców 

zastępczych w pełnieniu 

pieczy zastępczej. 

MOPS w Tarnowie 68-69 Monitorowany 

26.  Organizacja obchodów 

Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego. 

MOPS w Tarnowie 70 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

27.  Promocja rodzicielstwa 

zastępczego. 

MOPS w Tarnowie 71-73 Monitorowany 

28.  Prowadzenie naboru 

kandydatów do 

pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. 

MOPS w Tarnowie 74-75 Monitorowany 

29.  Przeciwdziałanie 

wypaleniu 

zawodowemu rodziców 

zastępczych. 

MOPS w Tarnowie 76-77 Monitorowany 

30.  Wsparcie młodzieży 

opuszczającej 

rodzinną  

i instytucjonalną 

opiekę zastępczą oraz 

Schronisko dla 

nieletnich, Zakład 

poprawczy, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-

MOPS w Tarnowie 78-80 Monitorowany 
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Wychowawczy, 

Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii  

i Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy. 

31.  Wspieranie osób 

pełniących funkcję 

rodziny zastępczej. 

MOPS w Tarnowie 81-82 Monitorowany 

32.  Zapewnienie rodzinom 

zastępczym wsparcia 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

MOPS w Tarnowie 83-84 Monitorowany 

KIERUNEK NR 5 

Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością 

33.  Indywidualny Program 

Wychodzenia  

z Bezdomności, jako 

kompleksowa pomoc 

osobom bezdomnym. 

MOPS w Tarnowie 85 Nie 

monitorowany 

34.  Monitorowanie sytuacji 

osób bezdomnych na 

terenie Gminy Miasta 

Tarnowa  

i podejmowanie działań 

zmierzających  

do zapewnienia im 

bezpieczeństwa. 

MOPS w Tarnowie 86-87 Monitorowany 

35.  Prowadzenie 

mieszkania 

treningowego dla osób 

bezdomnych. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

87 Nie 

monitorowany 

36.  Udzielanie 

wszechstronnej pomocy 

osobom bezdomnym. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

 

 

 

 

 

 

88-90 Monitorowany 
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CEL STRATEGICZNY 2 

Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im opieki  

w tym w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej 

KIERUNEK NR 1 

Zintegrowanie działań wzmacniających tarnowskie rodziny, w szczególności rodziny 

wychowujące małoletnie dzieci. Promowanie prawidłowego modelu rodziny 

37.  Intensywna praca 

asystenta rodziny  

z rodziną przeżywającą 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych. 

MOPS w Tarnowie 91-92 Monitorowany 

38.  Karta Tarnowskiej 

Rodziny. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

93-94 Monitorowany 

39.  Program zdrowotny 

dotyczący profilaktyki 

zakażeń 

pneumokokowych  

w Małopolsce. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

94 Nie 

monitorowany 

40.  Program zdrowotny 

profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV)  

w Małopolsce. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

95-96 Monitorowany 

41.  Używki w ciąży – fakty 

i mity. 

MOPS w Tarnowie 97 Nie 

monitorowany 

42.  „Wybieram żłobek 

świadomie” – 

organizacja dni 

otwartych w żłobkach. 

Zespół Żłobków  

w Tarnowie 

98 Monitorowany 

KIERUNEK NR 2 

Wspomaganie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i kształceniu, wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

43.  „Gotowy do drogi” – 

przygotowany do 

procesu 

usamodzielnienia się. 

Placówka 

Opiekuńczo-

Wychowawcza  

im. Janusza 

Korczaka  

w Tarnowie 

99-101 Monitorowany 

44.  Kreatywna Akademia 

Zimowa. 

Poradnia 

Psychologiczno-

102-103 Monitorowany 
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Pedagogiczna  

w Tarnowie 

45.  Od chemii i biologii do 

kosmetologii. 

Szkoła Podstawowa 

Nr 14 im. Stefana 

Jaracza w Tarnowie 

ul. Krzyska 118 

– dawne 

Gimnazjum Nr 6 

im. Jana Pawła II  

w Tarnowie  

103 Nie 

monitorowany 

46.  Organizacja 

atrakcyjnych form 

demokratycznego 

dyskutowania 

młodzieży, 

wzmacniających ich 

większe zaangażowanie 

społeczne i lepsze 

rozumienie problemów. 

Wydział Edukacji 

w UMT 

103 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

47.  Organizacja 

atrakcyjnych form zajęć 

o charakterze 

cyklicznym dla dzieci  

z tarnowskich 

przedszkoli, 

rozwijających 

ciekawość świata  

i zainteresowania  

z różnych dziedzin 

wiedzy. 

Wydział Edukacji 

w UMT 

104 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

48.  Organizacja 

edukacyjnych zajęć  

z zakresu 

autoprezentacji 

i retoryki dla młodzieży 

z tarnowskich 

gimnazjów. 

Wydział Edukacji 

w UMT 

104 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

49.  Organizacja wolnego 

czasu młodzieży 

szkolnej poprzez 

prowadzenie zajęć 

pozaszkolnych,  

w szczególności 

Wydział Edukacji 

w UMT 

104 Nie 

monitorowany-

COVID-19 
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artystycznych, w tym  

w integracji  

z niepełnosprawnymi. 

50.  Ogólnopolski Festiwal 

Artystyczny dla Dzieci  

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Śpiewaj z nami”. 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy  

w Tarnowie 

105 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

51.  „Podróże z wyobraźnią” 

– Integracja dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych z dziećmi 

zdrowymi, na zajęciach 

pozaszkolnych. Terapia 

przez sztukę. 

Przygotowanie do 

aktywnego uczestnictwa 

w kulturze. 

Szkoła Podstawowa 

Nr 9 im. Orląt 

Lwowskich  

w Tarnowie 

106-109 Monitorowany 

52.  Przeciwdziałanie 

niepożądanym 

zachowaniom. 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1  

im. Klementyny 

Hoffmanowej  

w Tarnowie  

ul. Reymonta 30  

– dawny Zespół 

Szkół 

Ogólnokształcących 

Nr 5 w Tarnowie  

110-112 Monitorowany 

53.  Prowadzenie centrum 

systemowego rozwoju 

dzieci i młodzieży. 

Wydział Edukacji 

w UMT 

112 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

54.  Słoneczna Akademia. Placówka 

Opiekuńczo-

Wychowawcza 

„Słoneczny Dom” 

113-114 Monitorowany 

55.  Uczestnictwo w grupie 

przedszkolnej dzieci  

o zaburzonym rozwoju. 

Przedszkole 

Publiczne Nr 18  

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

114 Nie 

monitorowany 

56.  Wymiana 

międzyszkolna dzieci  

i młodzieży tarnowskich 

Wydział Edukacji 

w UMT 

115 Nie 

monitorowany-

COVID-19 
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szkół i szkół polskich  

z zagranicy. 

Podtrzymywanie oraz 

rozwój świadomości 

obywatelskiej  

i kulturowej w świetle 

trudnych zadań  

i problemów społeczno-

edukacyjnych. 

Pielęgnowanie 

polskości, czerpanie  

z lokalnej tradycji  

i korzystanie  

z doświadczeń 

pokoleniowych. 

57.  Zwiększanie 

skuteczności działań 

wychowawczych  

i zastosowania ich  

w praktyce. Wspieranie 

nauczycieli i uczniów 

szkół 

ponadgimnazjalnych  

w rozwijaniu 

kompetencji 

społecznych istotnych  

w dorosłym życiu 

młodzieży. 

Wydział Edukacji 

w UMT 

115 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

KIERUNEK NR 3 

Poszerzenie dostępności wsparcia specjalistycznego (psychologiczno-pedagogicznego  

i profilaktyczno-terapeutycznego), na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z rodzin 

dysfunkcyjnych 

58.  Diagnoza zagrożeń 

dzieci i młodzieży  

w Tarnowie. 

Specjalistyczna 

Poradnia 

Profilaktyczno –

Terapeutyczna 

w Tarnowie 

116-118 Monitorowany 

59.  Kawiarenka 

Pedagogiczna. 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1  

im. Klementyny 

Hoffmanowej  

w Tarnowie  

ul. Reymonta 30  

119-123 Monitorowany 
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– dawny Zespół 

Szkół 

Ogólnokształcących 

Nr 5 w Tarnowie 

60.  Kochaj i wymagaj - jak 

wychować szczęśliwe 

dziecko. 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna w 

Tarnowie 

124-126 Monitorowany 

61.  Letnie porady dla mamy 

i taty. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

126 Nie 

monitorowany 

62.  Prowadzenie Ośrodka 

Poradnictwa i Terapii 

Rodzin. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

126 Nie 

monitorowany 

KIERUNEK NR 4 

Zintensyfikowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 

bezradnością opiekuńczo - wychowawczą, w zakresie dostępu do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego 

63.  Poradnik pozytywnego 

uczenia. 

Pałac Młodzieży 127 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

64.  Tarnowski Festiwal 

Kreatywności – 

KREATOR. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

127 Nie 

monitorowany 

65.  Tarnowskie Drogi do 

Niepodległości – 

Wystawa. 

Pałac Młodzieży 127 Nie 

monitorowany 

CEL STRATEGICZNY 3 

Rozbudowa systemu wsparcia długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych  

i starszych mieszkańców miasta 

KIERUNEK NR 1 

Promowanie i wdrażanie działań profilaktyczno - wspierających, na rzecz długotrwale  

i przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta 

66.  Diagnoza, terapia oraz 

rehabilitacja dzieci 

i młodzieży przewlekle 

chorych, 

niepełnosprawnych,  

w tym z niedorozwojem 

umysłowym. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

128-129 Monitorowany 

67.  Ograniczanie 

negatywnych skutków 

przewlekłych chorób 

narządu ruchu lub 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

130-131 Monitorowany 
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powodujących 

dysfunkcję narządu 

ruchu. 

68.  Program szczepień 

ochronnych w populacji 

zwiększonego ryzyka – 

szczepienia przeciwko 

grypie (sezonowej)  

u kobiet i mężczyzn po 

65 roku życia”. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

132-133 Monitorowany 

KIERUNEK NR 2 

Podnoszenie jakości usług medycznych, w tym rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych  

i starszych 

69.  Modernizacja stacji 

dializ  

w Specjalistycznym 

Szpitalu  

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 

Specjalistyczny 

Szpital  

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

134-135 Monitorowany 

70.  Uruchomienie oddziału 

rehabilitacji dziennej 

(ogólnoustrojowej  

i kardiologicznej)  

w Specjalistycznym 

Szpitalu im.  

E. Szczeklika  

w Tarnowie.  

Specjalistyczny 

Szpital  

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

136-137 Monitorowany 

71.  Utworzenie centrum 

leczenia chorób układu 

krążenia i naczyń  

w Specjalistycznym 

Szpitalu  

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 

Specjalistyczny 

Szpital  

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

138-139 Monitorowany 

72.  Utworzenie oddziału 

reumatologii  

w Specjalistycznym 

Szpitalu  

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 

Specjalistyczny 

Szpital  

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

139 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

73.  Zakup specjalistycznej 

aparatury do pracowni 

Specjalistyczny 

Szpital  

140 Monitorowany 
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diagnostycznych 

Specjalistycznego 

Szpitala im.  

E. Szczeklika  

w Tarnowie. 

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

KIERUNEK NR 3 

Dostosowywanie i rozwój systemu usług opieki długoterminowej, świadczonych na rzecz 

osób długotrwale i przewlekle chorych 

74.  Utworzenie oddziału 

geriatrii  

w Specjalistycznym 

Szpitalu 

 im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 

Specjalistyczny 

Szpital  

im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

141 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

75.  Wsparcie opiekunów 

nieformalnych osób 

niesamodzielnych  

w subregionie 

tarnowskim poprzez 

utworzenie  

i prowadzenie 

Subregionalnego 

Centrum Wsparcia 

Opiekunów Osób 

Niesamodzielnych. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

142-144 Monitorowany 

76.  Przebudowa I piętra 

budynku Mościckiego 

Centrum Medycznego  

z przeznaczeniem na 

Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy. 

 

 

 

Mościckie Centrum 

Medyczne 

144 Nie 

monitorowany 

KIERUNEK NR 4 

Rozwijanie aktywnych form uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

77.  Aktywny uczestnik – 

wspieram osoby  

z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

im. Św. Kingi  

w Tarnowie 

145-147 Monitorowany 

78.  Małopolskie Dni Osób 

Niepełnosprawnych  

w Tarnowie. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

147 Nie 

monitorowany-

COVID-19 
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79.  Na szlaku historii ze 

ścieżką zdrowia. 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

im. Św. Kingi  

w Tarnowie 

148-150 Monitorowany 

80.  Radość bycia razem. PSONI – Koło  

w Tarnowie 

150 Nie 

monitorowany 

81.  „Razem do celu” - 

Wsparcie dla Rodzin 

osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

im. Św. Kingi  

w Tarnowie 

151-153 Monitorowany 

82.  Wyjdźmy z domu, 

poznajmy Naszą 

Ojczyznę. 

PSONI – Koło  

w Tarnowie 

154 Nie 

monitorowany 

KIERUNEK NR 5 

Ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta 

83.  Bo lubię być. Fundacja REPI 155-157 Monitorowany 

84.  Droga na szczyt. Fundacja REPI 158-160 Monitorowany 

85.  Galeria Twórczości 

Artystów 

Niepełnosprawnych 

„Aniołowo” miejscem 

rozwijającym, 

promującym talent 

plastyczny osób 

niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie 

„Bądźmy Razem” 

Na Rzecz Integracji 

Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych 

161-162 Monitorowany 

86.  Prowadzenie 

działalności 

Niepublicznego 

Przedszkola 

Specjalnego. 

PSONI – Koło  

w Tarnowie 

163-164 Monitorowany 

87.  Prowadzenie 

działalności Punktu 

Wczesnej Interwencji. 

PSONI – Koło  

w Tarnowie 

165-166 Monitorowany 

88.  Prowadzenie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej. 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy 

PSONI – Koło  

w Tarnowie 

167-168 Monitorowany 

89.  Prowadzenie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  

im. Jana Pawła II. 

Fundacja REPI 169-184 Monitorowany 

90.  Prowadzenie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej przy 

SOSW w Tarnowie. 

SOSW w Tarnowie 185-187 Monitorowany 
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91.  Świadczenie na terenie 

miasta Tarnowa 

dofinansowanych przez 

Gminę Miasta Tarnowa 

usług przewozowych 

osób 

niepełnosprawnych. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

188-189 Monitorowany 

92.  Utworzenie Centrum 

Rehabilitacji Społecznej  

i Zawodowej Zakład 

Aktywności Zawodowej 

„Słoneczne Wzgórze”. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

190-191 Monitorowany 

93.  W drodze do pracy. Fundacja REPI 192-194 Monitorowany 

94.  Woda to życie. Fundacja REPI 195-196 Monitorowany 

KIERUNEK NR 6 

Dobre praktyki na rzecz osób długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, 

starszych, ich rodzin i przyjaciół 

95.  Adaptacja przestrzeni 

publicznej do potrzeb 

osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

Zarząd Dróg  

i Komunikacji  

w Tarnowie 

197-199 Monitorowany 

96.  Bądźmy Razem. Placówka 

Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

„Przyjazny Dom”  

w Tarnowie 

200-201 Monitorowany 

97.  Karta Tarnowskiego 

Seniora. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

202-203 Monitorowany 

98.  Majówka rekreacyjno-

integracyjna. 

Dom Pomocy 

Społecznej im. 

Świętego Brata 

Alberta w Tarnowie 

203 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

99.  Piknik Integracyjny dla 

Seniorów. 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Tarnowie 

203 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

100.  Pomoc Sąsiedzka. MOPS w Tarnowie 203 Nie 

monitorowany 

101.  Prowadzenie 

Międzyosiedlowych 

Centrów Aktywności 

Senioralnej. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

204-206 Monitorowany 
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102.  Prowadzenie ośrodka 

wsparcia dla osób  

w podeszłym wieku 

 w integracji  

z młodzieżą – klubu 

samopomocy. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

206 Nie 

monitorowany 

103.  Przegląd amatorski 

klubów Seniora 

STARSI PANOWIE 

DWAJ. 

DPS im. Świętego 

Brata Alberta  

w Tarnowie 

206 Nie 

monitorowany 

104.  Punkt Informacyjny dla 

Osób 

Niepełnosprawnych. 

MOPS w Tarnowie 207-209 Monitorowany 

105.  Punkt Informacyjny dla 

Seniorów. 

MOPS w Tarnowie 210-211 Monitorowany 

106.  Razem znaczy lepiej. Publiczne 

Przedszkole Nr 15 

w Tarnowie 

212 Nie 

monitorowany 

107.  Rozwój  

i upowszechnianie 

umiejętności cyfrowych 

tarnowskich seniorów. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

212 Nie 

monitorowany 

108.  S.O.S dla Życia. MOPS w Tarnowie 213-214 Monitorowany 

109.  Tacy sami jak inni – 

silniejsi w rodzinie. 

MOPS w Tarnowie 214 Nie 

monitorowany 

110.  Wiem więcej, pomagam 

świadomie. 

MOPS w Tarnowie 214 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

111.  Wsparcie seniorów 60+ 

będących rodzicami 

osób 

niepełnosprawnych. 

PSONI – Koło  

w Tarnowie 

214 Nie 

monitorowany 

112.  Zatrudnienie 

konsultanta ds. osób 

niepełnosprawnych. 

Wydział Zdrowia 

i Polityki 

Społecznej w UMT 

215-217 Monitorowany 

CEL STRATEGICZNY 4 

Rozwój warunków sprzyjających aktywności mieszkańców miasta do uczestnictwa  

w sporcie, turystyce i rekreacji 

KIERUNEK NR 1 

Aktywizacja i integracja sportowa mieszkańców Tarnowa 

113.  Stosowanie ulgowych 

opłat za korzystanie 

przez osoby 

TOSiR 218-219 Monitorowany 
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niepełnosprawne 

ruchowo  

i intelektualnie,  

z obiektów sportowych 

Tarnowskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 

114.  „Umiem pływać”– 

program masowej, 

nieodpłatnej nauki 

pływania dla uczniów 

klas I – III, tarnowskich 

szkół podstawowych, 

realizowany w oparciu  

o wytyczne 

Ministerstwa Sportu  

i Turystyki. 

Wydział Sportu  

w UMT 

219 Nie 

monitorowany 

115.  Upowszechnianie sportu 

wśród 

niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy 

Miasta Tarnowa, w tym 

program 

„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”. 

Wydział Sportu  

w UMT 

220-221 Monitorowany 

 KIERUNEK NR 2 

Organizacja bezpiecznych i atrakcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych 

116.  Program „Ferie zimowe, 

Tarnów 20…”  

tj. nieodpłatne lub 

częściowo odpłatne, 

zajęcia i imprezy 

sportowe dla uczniów 

Wydział Sportu  

w UMT 

222-223 Monitorowany 
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tarnowskich szkół, 

niekorzystających  

z wyjazdowych form 

wypoczynku. 

117.  Program „Lato  

w mieście bezpieczne 

wakacje Tarnów 20…” 

tj. nieodpłatne lub 

częściowo odpłatne 

zajęcia, w tym 

półkolonie i imprezy 

sportowe, dla uczniów 

tarnowskich szkół, 

niekorzystających  

z wyjazdowych form 

wypoczynku. 

Wydział Sportu  

w UMT 

223 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

KIERUNEK NR 3 

Promocja organizowanie przedsięwzięć turystyczno - kulturalnych 

118.  Dostęp do Internetu  

i serwisu 

www.tarnow.travel  

dla osób 

niepełnosprawnych. 

Tarnowskie 

Centrum Informacji 

224-226 Monitorowany 

119.  Jarmark Galicyjski. Tarnowskie 

Centrum Informacji 

226 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

120.  Letnie, bezpłatne 

spacery  

z przewodnikiem po 

Tarnowie oraz 

zwiedzanie Katedry  

z przewodnikiem. 

Tarnowskie 

Centrum Informacji 

227-228 Monitorowany 

121.  Zajęcia edukacyjne pn. 

„Czym jest informacja 

turystyczna”. 

Tarnowskie 

Centrum Informacji 

229 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

CEL STRATEGICZNY 5 

Rozbudowa oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem 

tarnowskich rodzin 

KIERUNEK NR 1 

Zwiększenie dostępności do kultury w mieście 

122.  Osiedle COOLtura. 
Wydział Kultury  

w UMT 

229 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

http://www.tarnow.travel/
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123.  Senioralna Strefa 

Aktywności 

Kulturalnej. 

Wydział Kultury  

w UMT 

230 Monitorowany 

124.  Wspieranie rozwoju 

twórczości oraz 

upowszechniania 

kultury i sztuki  

w różnych dziedzinach, 

a także rozwój sektora 

kreatywnego poprzez 

wspieranie powstawania 

nowych dzieł  

i organizowania 

wydarzeń. 

Wydział Kultury  

w UMT 

231-232 Monitorowany 

KIERUNEK NR 2 

Upowszechnianie sztuki teatralnej i edukacja teatralna 

125.  Edukacja teatralna 

kluczem do poznania 

samego siebie. 

Wydział Edukacji 

w UMT – Szkoła 

Podstawowa Nr 14 

im. Stefana Jaracza 

w Tarnowie 

 ul. Krzyska 118 

232 Nie 

monitorowany 

126.  Festiwal spektakli dla 

dzieci Mała Talia. 

Teatr im. Ludwika 

Solskiego  

w Tarnowie 

233-234 Monitorowany 

127.  Teatralny openair. Teatr im. Ludwika 

Solskiego  

w Tarnowie 

235 Nie 

monitorowany 

KIERUNEK NR 3 

Prezentacja sztuki polskiej, organizacja wystaw i zdarzeń artystycznych oraz zajęć 

edukacyjnych 

128.  Klasyka w Parku. BWA w Tarnowie 236-237 Monitorowany 

129.  Małe BWA. BWA w Tarnowie 238-239 Monitorowany 

130.  TARNOWSKA 

NAGRODA 

FILMOWA – festiwal 

wybranych polskich 

filmów fabularnych 

Tarnowskie 

Centrum Kultury 

240-242 Monitorowany 

KIERUNEK NR 4 

Promowanie literatury i popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców Tarnowa, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty kierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób starszych, 

chorych i niepełnosprawnych 
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131.  Czytanie bajek. Teatr im. Ludwika 

Solskiego  

w Tarnowie 

243 Nie 

monitorowany 

132.  Czytanie w Tarnowie. Przedszkole 

Publiczne Nr 31  

w Tarnowie 

244-245 Monitorowany 

133.  Książka przyjdzie do 

Ciebie. 

Miejska Biblioteka 

Publiczna im. 

Juliusza 

Słowackiego  

w Tarnowie 

246-247 Monitorowany 

134.  Wakacje i ferie  

w Bibliotece. 

Miejska Biblioteka 

Publiczna im. 

Juliusza 

Słowackiego  

w Tarnowie 

248-249 Monitorowany 

CEL STRATEGICZNY 6 

Rozbudowa systemu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej w tym w szczególności przemocy 

KIERUNEK NR 1 

Monitorowanie, reagowanie oraz eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego, na terenie miasta Tarnowa 

135.  Bezpieczna podróż 

transportem 

publicznym. 

Zarząd Dróg  

i Komunikacji  

w Tarnowie 

250-251 Monitorowany 

136.  Propagowanie 

bezpiecznych 

zachowań. 

Wydział 

Bezpieczeństwa 

Publicznego  

w UMT 

252 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

KIERUNEK NR 2 

Zintensyfikowanie działań promujących aktywne postawy wśród zagrożonych utratą 

bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa 

137.  Zintensyfikowanie 

działań promujących 

aktywne postawy 

przeciwstawienia się 

popełnianiu przestępstw  

i wykroczeń, których 

ofiarami mogą stać się 

osoby starsze 

„BEZPIECZNY 

SENIOR”. 

Komenda Miejskiej 

Policji w Tarnowie 

253-255 Monitorowany  
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KIERUNEK NR 3 

Zwiększenie efektywności i skuteczności działań prewencyjnych i interwencyjnych  

w zakresie ograniczenia przestępczości i wykroczeń uciążliwych dla mieszkańców 

138.  Jestem świetlikiem na 

drodze. 

Straż Miejska  

w Tarnowie 

256-257 Monitorowany  

139.  Mój przyjaciel pies. Straż Miejska  

w Tarnowie 

258-259 Monitorowany 

140.  Opaski dla dzieci. Straż Miejska  

w Tarnowie 

260-261 Monitorowany 

141.  Zielone kartki. Straż Miejska  

w Tarnowie 

262-263 Monitorowany 

142.  Znakowanie rowerów. Straż Miejska  

w Tarnowie 

264-265 Monitorowany 

143.  Żółte i czerwone kartki. Straż Miejska  

w Tarnowie 

266-267 Monitorowany 

KIERUNEK NR 4 

Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego, wsparcia specjalistycznego, kontynuacja 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

144.  Dobra współpraca = 

SKUTECZNOŚĆ 

działań. 

Tarnowski Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej  

i Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

267 Nie 

monitorowany 

145.  Interwencja kryzysowa 

w sytuacjach konfliktu 

w szkole i przemocy 

rówieśniczej. 

Tarnowski Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej  

i Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

267 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

146.  Nieodpłatna pomoc 

prawna. 

Wydział Spraw 

Obywatelskich 

 w UMT 

268-271 Monitorowany 

147.  STER – Skuteczność, 

Technika, Edukacja, 

Rozwój Zajęcia 

warsztatowe dla 

kuratorów sądowych  

z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Tarnowski Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej  

i Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

271 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

148.  Toksyczny klient. Tarnowski Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej  

i Wsparcia Ofiar 

Przemocy 

271 Nie 

monitorowany 
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KIERUNEK NR 5 

Zintensyfikowanie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i interwencyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy i innych patologii 

społecznych 

149.  Grupa wsparcia dla 

osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. 

MOPS w Tarnowie 271 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

150.  Grupa 

psychoedukacyjna dla 

osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

MOPS w Tarnowie 272 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

151.  Kampania „Biała 

Wstążka”. 

MOPS w Tarnowie 273-274 Monitorowany 

152.  Organizacja kampanii 

profilaktycznych 

zawierających elementy 

profilaktyki uzależnień, 

dostarczających 

uczestnikom wiedzy na 

temat radzenia sobie  

z uzależnieniami, 

uczących postaw 

asertywnych  

w sytuacjach namowy 

do działania 

niezgodnego z normami 

społecznymi. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

275 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

153.  Organizacja kolonii 

socjoterapeutycznej 

 i półkolonii 

profilaktycznych dla 

dzieci pochodzących  

z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

275 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

154.  Profilaktyczne 

mikołajki dla dzieci  

z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

275 Nie 

monitorowany 

155.  Program profilaktyczny 

realizowany  

w ośrodkach szkolenia 

kierowców. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

275 Nie 

monitorowany 
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156.  Programy i szkolenia 

profilaktyczne. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

275 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

157.  Prowadzenie 

abstynencyjnej grupy 

wsparcia. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

276 Nie 

monitorowany 

158.  Prowadzenie 

Miejskiego Punktu 

Konsultacyjnego 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych dla 

miasta Tarnowa. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

277-278 Monitorowany 

159.  Prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego  

w formie 

specjalistycznej. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

279-281 Monitorowany 

160.  Prowadzenie punktu 

konsultacyjnego oraz 

telefonów zaufania dla 

mieszkańców  

w trudnych sytuacjach. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

282-283 Monitorowany 

161.  Prowadzenie Punktu 

Opieki Nad Osobami 

Nietrzeźwymi. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

284-286 Monitorowany 

162.  Przeciwdziałamy 

dyskryminacji. 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Tarnowie 

286 Nie 

monitorowany 

163.  Zakup dla potrzeb 

Policji materiałów  

i sprzętu służących do 

realizacji zadań  

w obszarze uzależnień. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

286 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

164.  Zamień promile na 

ciekawsze chwile. 

Straż Miejska  

w Tarnowie 

287-288 Monitorowany 

165.  Zapewnienie osobom 

bezdomnym, 

uzależnionym od 

alkoholu poradnictwa 

psychologicznego, 

mającego na celu 

zwiększenie ich 

motywacji do podjęcia 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

288 Nie 

monitorowany 
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leczenia odwykowego  

i wychodzenia  

z bezdomności. 

CEL STRATEGICZNY 7 

Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

KIERUNEK NR 1 

Promowanie działalności oraz tworzenie warunków do rozwoju tarnowskich organizacji 

pozarządowych 

166.  Promowanie 

działalności oraz 

tworzenie warunków do 

rozwoju, tarnowskich 

organizacji 

pozarządowych, a także 

aktywizacja 

społeczności lokalnej. 

Samodzielne 

Stanowisko Pracy 

ds. Współpracy  

z Organizacjami 

Pozarządowymi  

w UMT 

289-291 Monitorowany 

KIERUNEK NR 2 

Doskonalenie współpracy z sektorem pozarządowym oraz aktywizacja społeczności 

lokalnej do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych 

167.  Doskonalenie 

współpracy z sektorem 

pozarządowym. 

Samodzielne 

Stanowisko Pracy 

ds. Współpracy  

z Organizacjami 

Pozarządowymi  

w UMT 

 

 

292-293 Monitorowany 

KIERUNEK NR 3 

Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w realizacji 

zadań dotyczących rozwiązywania lokalnych problemów społecznych 

168.  Centrum Wolontariatu 

„Empatia” w Zespole 

Szkół Ekonomiczno – 

Ogrodniczych  

w Tarnowie. 

Zespół Szkół 

Ekonomiczno – 

Ogrodniczych  

w Tarnowie 

294 Nie 

monitorowany 

169.  Promocja i organizacja 

wolontariatu - 

Młodzieżowe Centrum 

Wolontariatu. 

Pałac Młodzieży  

w Tarnowie 

294 Nie 

monitorowany-

COVID-19 

170.  Promocja i organizacja 

wolontariatu - 

Tarnowska Gala 

Wolontariatu. 

Wydział Zdrowia  

i Polityki 

Społecznej w UMT 

294 Nie 

monitorowany 
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3. Zestawienie programów lokalnych, wpisujących się w cele strategiczne 

projektowanych zmian, wraz z procedurą monitorowania 

ROK 2020 

Cel strategiczny Nazwa programu Procedura monitorowania 

Cel strategiczny 1 

Wzmacnianie systemu 

zabezpieczenia społecznego, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem pomocy 

społecznej, organizacji 

rodzinnej pieczy zastępczej  

i przeciwdziałania skutkom 

bezrobocia. 

Program „Karta 

Tarnowskiej Rodziny” 

Prezydent Miasta Tarnowa 

przedstawia Radzie 

Miejskiej w Tarnowie 

informację o realizacji 

Programu „Karta 

Tarnowskiej Rodziny” za 

rok poprzedni, w Raporcie  

o Stanie Miasta za dany rok 

Program Wspierania 

Rodziny dla Miasta 

Tarnowa na lata 2019-2021 

Zgodnie z art. 179 ustawy  

o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej  

w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku Prezydent 

składa Radzie Miejskiej 

roczne sprawozdanie  

z realizacji 

zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz przedstawia 

potrzeby związane z ich 

realizacją 

Program Rozwoju Pieczy 

Zastępczej dla Miasta 

Tarnowa na lata 2018-2020 

Sprawozdanie z realizacji 

Programu Prezydent Miasta 

Tarnowa przedstawia Radzie 

Miejskiej w Tarnowie  

w Raporcie o Stanie Miasta 

za dany rok 

Program osłonowy „Pomoc 

Gminy Miasta Tarnowa  

w zakresie dożywiania na 

lata 2019-2023 

Z realizacji programu 

sporządzana jest roczna 

informacja, będąca 

elementem składowym 

rozliczania wieloletniego 

rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 - 2023 

przyjętego uchwałą  

Nr 140 Rady Ministrów  

z dnia 15 października 2018 

roku (M. P. z 2018 r. poz. 

1007) 
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Cel strategiczny 2 

Wspieranie rodzin, 

wspomaganie rozwoju dzieci 

i młodzieży oraz 

zapewnienie im opieki,  

w tym w ramach 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

Program „Karta 

Tarnowskiej Rodziny” 

Prezydent Miasta Tarnowa 

przedstawia Radzie 

Miejskiej w Tarnowie 

informację o realizacji 

Programu „Karta 

Tarnowskiej Rodziny” za 

rok poprzedni, w Raporcie  

o Stanie Miasta za dany rok 

Program Wspierania 

Rodziny dla Miasta 

Tarnowa na lata 2019-2021 

Zgodnie z art. 179 ustawy  

o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej  

w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku Prezydent 

składa Radzie Miejskiej 

roczne sprawozdanie  

z realizacji 

zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz przedstawia 

potrzeby związane z ich 

realizacją 

Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej dla Miasta 

Tarnowa na lata 2018-2020 

Sprawozdanie z realizacji 

Programu Prezydent Miasta 

Tarnowa przedstawia Radzie 

Miejskiej w Tarnowie  

w Raporcie o Stanie Miasta 

za dany rok. 

Cel strategiczny 3 

Rozbudowa systemu 

wsparcia długotrwale  

i przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych  

i starszych mieszkańców 

miasta. 

Program Działań na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych  

w Mieście Tarnowie na lata 

2016-2020 

Realizacja Programu 

monitorowana jest raz do 

roku (nie później niż do 

końca marca roku 

następującego po realizacji 

Programu), po uprzedniej 

opinii Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych 

przy Prezydencie Miasta 

Tarnowa. Przedmiotem 

ewaluacji są wybrane 

wskaźniki efektów realizacji 

założonych celów 

szczegółowych. Ponadto 

ocena realizacji Programu 
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dokonywana jest na 

podstawie rocznych 

sprawozdań, sporządzonych 

w oparciu o informacje 

otrzymane od 

współdziałających 

realizatorów i partnerów 

Program Działań na Rzecz 

Osób Starszych w Mieście 

Tarnowie na lata  

2015-2020 

Realizacja Programu 

monitorowana jest raz do 

roku, nie później niż do 

końca marca następnego 

roku, poprzez sporządzenie 

rocznego sprawozdania  

z realizacji Programu 

opracowanego w oparciu  

o informacje otrzymane od 

współdziałających 

realizatorów i partnerów. 

Sprawozdanie to, 

przedstawiane jest do oceny 

Prezydentowi 

Miasta Tarnowa, po 

wcześniejszym otrzymaniu 

opinii Tarnowskiej Rady 

Seniorów. Przedmiotem 

ewaluacji są wskaźniki 

efektów realizacji 

założonych priorytetów 

Program „Karta 

Tarnowskiego Seniora” 

Powodzenie programu 

mierzone ilością  

i wysokością ulg, rabatów, 

preferencji i zniżek zależy 

od wielkości środków 

finansowych oraz 

zaangażowania podmiotów 

komercyjnych 

Miejski program działań  

w obszarze promocji 

zdrowia i profilaktyki 

chorób społecznych na lata 

2016-2020 

Realizacja Programu jest 

monitorowana po każdym 

kolejnym roku wdrażania 

przyjętych zadań oraz po 

zakończeniu wdrażania 

całego programu tj. w roku 

2021. Ewaluacji zostaną 
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poddane poszczególne 

programy indywidualnie 

oraz koncepcyjne 

założenia Miejskiego 

Programu wraz z realizacją 

nakreślonych celów 

Cel strategiczny 4 

Rozwój warunków 

sprzyjających aktywności 

mieszkańców miasta do 

uczestnictwa w sporcie 

turystyce i rekreacji. 

Strategia Rozwoju Sportu 

w Mieście Tarnowie do 

roku 2020 

Sprawozdanie z realizacji 

Strategii Prezydent Miasta 

Tarnowa przedstawia Radzie 

Miejskiej w Tarnowie  

w Raporcie o Stanie Miasta 

za dany rok 

Cel strategiczny 5 

Rozbudowa oferty 

kulturalnej dla mieszkańców 

miasta ze szczególnym 

uwzględnieniem tarnowskich 

rodzin. 

Brak programów lokalnych wpisujących się w roku 2020, 

w cel strategiczny 5 

Cel strategiczny 6 

Rozbudowa systemu 

bezpieczeństwa publicznego, 

przeciwdziałanie zjawiskom 

patologii społecznej, w tym 

w szczególności przemocy. 

 

Program Zapobiegania 

Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku 

Publicznego dla miasta 

Tarnowa na lata 2017-2022 

Ocena realizacji Programu 

dokonywana jest 

poprzez coroczne składanie 

sprawozdań/ informacji 

Radzie Miejskiej  

w Tarnowie lub do Raportu  

o stanie Miasta przez: 

− Prezydenta Miasta 

Tarnowa  

− Komisję Bezpieczeństwa 

i Porządku dla Miasta 

Tarnowa  

− Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Tarnowie  

− Komendanta Miejskiego 

Policji w Tarnowie  

− Komendanta Straży 

Miejskiej w Tarnowie  

Gminny Program 

Profilaktyki, 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta 

Informacja o realizacji 

Programu za 2020 rok 

została przedstawiona 

Radzie Miejskiej  

w Tarnowie do 31 marca 

2021 roku 
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Tarnowa na 2020 roku 

(corocznie przyjmowany 

uchwałą Rady Miejskiej  

w Tarnowie) 

Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy 

Miasta Tarnowa na lata 

2016-2020 

Raz do roku 

Dokonywana jest analiza 

realizacji zadań Programu  

w oparciu o dane za rok 

poprzedzający, która do 

31 marca danego roku, 

przedstawiona została 

Prezydentowi Miasta 

Tarnowa 

Cel strategiczny 7 

Wspieranie instytucji 

społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Program współpracy 

Gminy Miasta Tarnowa  

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie na 2020 

roku (corocznie 

przyjmowany uchwałą 

Rady Miejskiej  

w Tarnowie) 

W terminie do dnia 31 maja 

2021 r. zostało przedłożone 

Radzie Miejskiej  

w Tarnowie 

sprawozdanie z realizacji 

Programu w 2020 roku 

Wieloletni program 

współpracy Gminy Miasta 

Tarnowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie na lata 

2016-2020 

Realizacja Programu 

odbywa się poprzez 

realizację rocznych 

programów, 

uchwalonych przez Radę 

Miejską w Tarnowie do  

30 listopada każdego roku 

poprzedzającego okres 

obowiązywania rocznego 

programu. Wszystkie 

jednostki organizacyjne 

Urzędu i jednostki Miasta 

uczestniczące we 

współpracy przekazują do 

jednostki organizacyjnej 

Urzędu koordynującej 

współpracę Miasta  
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z organizacjami 

pozarządowymi 

sprawozdania z wykonania 

poszczególnych 

wskaźników i uczestniczą  

w monitoringu. 

 

 

4. Osiągnięte efekty i wskaźniki realizacji działań podejmowanych w ramach projektów 

oraz koszty realizacji projektów z uwzględnieniem źródeł finansowania 

 

PROJEKT NR 1 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy. 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie monitorowany od 2019 roku. Projekt 

przewidziany był do realizacji w latach 2017-2018. Termin ukończenia realizacji projektu 

zapisano na rok 2018. 

 

PROJEKT NR 2 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Grupa terapeutyczna „Opanowywania lęku” z elementami psychoedukacji, zgodna  

z założeniami psychologicznego podejścia - Praktyki Opanowywania Lęku  

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie monitorowany od 2019 roku. Brak 

psychologa specjalizującego się w pracy z osobami ze zdiagnozowaną depresją.  

(Psycholog - autor projektu - zwolnił się z pracy). 

 

PROJEKT NR 3 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Grupa Wsparcia dla Rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub trudnościami 

adaptacyjnymi „Per Aspera ad Astra” 

Projekt Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami 

GIS w 2020 roku nie były prowadzone spotkania w ramach ww. projektu.” 

 

PROJEKT NR 4 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Grupa wsparcia dla rodziców 
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Projekt Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Ze względu na fakt, iż w 2019 roku instytucjonalna forma grupy 

przestała być potrzebna jej uczestnikom oraz planowany efekt został osiągnięty, spotkania  

w ramach projektu nie były realizowane w 2020 roku.” 

 

PROJEKT NR 5 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Opłatek Maltański 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby samotne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, korzystające ze wsparcia 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

 

CEL PROJEKTU 

Niwelowanie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej, kultywowanie tradycji 

świątecznych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej. Chęć kultywowania tradycji. 

Udzielenie wsparcia w okresie świątecznym w postaci paczek. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość osób 

uczestniczących  

w kolacji. 

2017 100 2017 100 2017 100 

Ilość osób 

uczestniczących  

w kolacji. 

2018 100 2018 100 2018 100 

Ilość osób 

uczestniczących  

w kolacji. 

2019 100 2019 100 2019 100 

Ilość osób 

uczestniczących  

w kolacji. 

2020 100 2020 100 2020 50 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 
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RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

14.000 15.000 16.000 17.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

17.400 17.500 16.000 4.759,50 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020, w grudniu każdego roku. 

 

PROJEKT NR 6 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz 

organizacji pozarządowych działających na ich rzecz 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Projekt nie był realizowany w 2020 roku ze względu na brak 

środków finansowych.” 

 

PROJEKT NR 7 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Pozytywnie nastawiamy – posiłkiem wspieramy 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby/rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Tarnowa, korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej. 

 

CEL PROJEKTU 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych ubóstwem, poprzez 

zapewnienie posiłku lub środków finansowych na zakup artykułów w celu przygotowania 

posiłku. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Minimalizowanie negatywnych skutków ubóstwa na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku 

przygotowanego w stołówce szkolnej (w okresie działania stołówek szkolnych  

i w przedszkolu). Wsparcie osób doświadczających różnych form ubóstwa poprzez 

udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Poprawa jakości życia 

poprzez udzielenie pomocy finansowej osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej na przygotowanie posiłku. 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba wydanych 

skierowań z PŻ. 

2017 600 2017 600 2017 1.038 

Liczba dzieci 

objętych 

dożywianiem. 

970 970 904 

Liczba rodzin 

objętych 

dożywianiem. 

1.480 1.480 1.778 

Liczba osób którym 

przyznano z. celowy  

z WP. 

5.910 5.910 3.895 

Liczba dorosłych 

objętych 

dożywianiem - gorący 

posiłek. 

60 60 71 

Liczba wydanych 

skierowań z PŻ. 

2018 600 2018 600 2018 1.100 

Liczba dzieci 

objętych 

dożywianiem. 

970 970 853 

Liczba rodzin 

objętych 

dożywianiem. 

1480 1480 1.528 

Liczba osób którym 

przyznano z. celowy  

z WP. 

5910 5910 3.544 

Liczba dorosłych 

objętych 

dożywianiem - gorący 

posiłek. 

60 60 59 

Liczba wydanych 

skierowań z PŻ. 

2019 600 2019 600 2019 416 

Liczba dzieci 

objętych 

dożywianiem. 

970 970 719 

Liczba rodzin 

objętych 

dożywianiem. 

1480 1480 1487 

Liczba osób którym 

przyznano z. celowy  

z WP. 

5910 5910 3139 
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Liczba dorosłych 

objętych 

dożywianiem - gorący 

posiłek. 

60 60 65 

Liczba wydanych 

skierowań z PŻ. 

2020 600 2020 600 2020 910 

Liczba dzieci 

objętych 

dożywianiem. 

970 970 535 

Liczba rodzin 

objętych 

dożywianiem. 

1480 1480 341 

Liczba osób którym 

przyznano z. celowy  

z WP. 

5910 5910 3171 

Liczba dorosłych 

objętych 

dożywianiem - gorący 

posiłek. 

60 60 47 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 

Środki zewnętrzne – dotacja Wojewody. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

2.247.960 2.247.960 2.247.960 2.247.960 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

2.030.131 1.759.105,92 1.668.060,24 1.479.336 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. – 2020 r. 

 

PROJEKT NR 8 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie mieszkania chronionego dla matek z dziećmi 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Projekt nie realizowany w 2020 roku ze względu na brak 

środków finansowych.” 
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PROJEKT NR 9 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób starszych 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Projekt nie realizowany w 2020 roku ze względu na brak 

środków finansowych.” 

 

PROJEKT NR 10 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Wychowanie bez klapsa” 

Projekt Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami 

GIS w 2020 roku nie były prowadzone spotkania w ramach ww. projektu.” 

 

PROJEKT NR 11 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Warsztaty edukacyjne pn. „Trening budżetowy” 

Projekt Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami 

GIS w 2020 roku nie były prowadzone spotkania w ramach ww. projektu.” 

 

PROJEKT NR 12 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wigilia dla samotnych 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Zadanie w 2020 roku nie było realizowane w związku  

z obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 

roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.” 

 

PROJEKT NR 13 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Aktywizacja osób bezrobotnych z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, na realizację działań aktywizacyjnych, realizowanych przez powiatowe 

urzędy pracy 
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BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby bezrobotne z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego: 

1. Będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 ustawy;  

2. Będące w trudnej sytuacji na rynku pracy wynikające z diagnozy bieżących potrzeb 

rynku pracy w tym w szczególności: 

- zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników 

objętych zwolnieniami monitorowanymi; 

- zamieszkujące tereny, na których w danym roku miały miejsce klęski żywiołowe; 

- w wieku do 30 roku życia; 

- w wieku do 25 roku życia; 

- w wieku powyżej 50 roku życia; 

- przystępujące do spółdzielni socjalnych; 

- bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy oraz bezrobotni sprawujący opiekę 

nad osobą zależną; 

- osoby bezrobotne zatrudniane w programach przy realizacji robót publicznych  

w regionach wysokiego bezrobocia, itd. 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z grupy 

docelowej projektu 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi ze 

środków rezerwy Funduszu Pracy zaktywizowano łącznie 32 osoby bezrobotne 

zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu powiatu tarnowskiego,  

w tym: 

- 8 osób zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, w tym, 1 osoba w ramach uzupełnienia 

stanowiska pracy, 

- 2 osoby zatrudniono w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, 

- 23 osoby otrzymało jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
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WSKAŹNKI REALIZACJI DZIAŁŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Efektywność 

kosztowa - iloraz 

kwoty środków FP 

przeznaczonych na 

realizację programu 

oraz liczby 

uczestników 

programu, którzy po 

zakończeniu udziału 

w programach 

uzyskają w okresie do 

3 miesięcy 

zatrudnienie, inną 

pracę zarobkową lub 

podejmą działalność 

gospodarczą. 

2017 13.719,41  2017 10.900,00  2017 Brak danych 

– 

wyjaśnienie 

pod tabelą  

Efektywność 

zatrudnieniowa - 

iloraz liczby 

uczestników 

programu, którzy po 

zakończeniu udziału 

w programach 

uzyskają w okresie do 

3 miesięcy 

zatrudnienie, inną 

pracę zarobkową lub 

podejmą działalność 

gospodarczą oraz 

liczby uczestników 

programu, którzy 

zakończą udział  

w programie 

finansowanym ze 

środków Funduszu 

Pracy z udziałem 

rezerwy. 

72,6% 76,3% 
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Efektywność 

kosztowa - iloraz 

kwoty środków FP 

przeznaczonych na 

realizację programu 

oraz liczby 

uczestników 

programu, którzy po 

zakończeniu udziału 

w programach 

uzyskają w okresie do 

3 miesięcy 

zatrudnienie, inną 

pracę zarobkową lub 

podejmą działalność 

gospodarczą. 

2018 13.719,41  2018 10.900,00  2018 Brak danych 

– 

wyjaśnienie 

pod tabelą 

Efektywność 

zatrudnieniowa - 

iloraz liczby 

uczestników 

programu, którzy po 

zakończeniu udziału 

w programach 

uzyskają w okresie do 

3 miesięcy 

zatrudnienie, inną 

pracę zarobkową lub 

podejmą działalność 

gospodarczą oraz 

liczby uczestników 

programu, którzy 

zakończą udział  

w programie 

finansowanym ze 

środków Funduszu 

Pracy z udziałem 

rezerwy. 

72,6% 76,3% 
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Efektywność 

kosztowa - iloraz 

kwoty środków FP 

przeznaczonych na 

realizację programu 

oraz liczby 

uczestników 

programu, którzy po 

zakończeniu udziału 

w programach 

uzyskają w okresie do 

3 miesięcy 

zatrudnienie, inną 

pracę zarobkową lub 

podejmą działalność 

gospodarczą. 

2019 13719,41 2019 10900,00  2019 *Brak 

danych 

Efektywność 

zatrudnieniowa - 

iloraz liczby 

uczestników 

programu, którzy po 

zakończeniu udziału 

w programach 

uzyskają w okresie do 

3 miesięcy 

zatrudnienie, inną 

pracę zarobkową lub 

podejmą działalność 

gospodarczą oraz 

liczby uczestników 

programu, którzy 

zakończą udział  

w programie 

finansowanym ze 

środków Funduszu 

Pracy z udziałem 

rezerwy. 

72,6% 76,3% *Brak 

danych 
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Efektywność 

kosztowa - iloraz 

kwoty środków FP 

przeznaczonych na 

realizację programu 

oraz liczby 

uczestników 

programu, którzy po 

zakończeniu udziału 

w programach 

uzyskają w okresie do 

3 miesięcy 

zatrudnienie, inną 

pracę zarobkową lub 

podejmą działalność 

gospodarczą. 

2020 13719,41 2020 10900,00  2020 15237,60 

Efektywność 

zatrudnieniowa - 

iloraz liczby 

uczestników 

programu, którzy po 

zakończeniu udziału 

w programach 

uzyskają w okresie do 

3 miesięcy 

zatrudnienie, inną 

pracę zarobkową lub 

podejmą działalność 

gospodarczą oraz 

liczby uczestników 

programu, którzy 

zakończą udział  

w programie 

finansowanym ze 

środków Funduszu 

Pracy z udziałem 

rezerwy. 

72,6% 76,3% 77,1% 

 

Przesłana adnotacja przy monitoringu za 2017 rok brzmi: „”Program aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych zamieszkujących na wsi”, jest w trakcie realizacji i zakończy się w marcu 2018 

roku. Efektywność kosztową i zatrudnieniową całego programu, będzie można wyliczyć po  

3 miesiącach od jego zakończenia, tj. w sierpniu 2018 roku.” 
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Przesłana adnotacja przy monitoringu za 2018 rok brzmi:  

„Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych” jest w trakcie realizacji 

i zakończy się w kwietniu 2020 roku. Efektywność kosztową i zatrudnieniową całego programu 

będzie można wyliczyć po 3 m-cach od jego zakończenia tj. w sierpniu 2020 roku. W przypadku 

fluktuacji na stanowisku pracy ten termin może ulec wydłużeniu. (ujęto we wskaźnikach  

za 2020 rok). 

 

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej” jest w trakcie 

realizacji i zakończy się w maju 2020 roku. Efektywność kosztową i zatrudnieniową całego 

programu będzie można wyliczyć po 3 m-cach od jego zakończenia tj. we wrześniu 2020 roku. 

W przypadku fluktuacji na stanowisku pracy ten termin może ulec wydłużeniu. (ujęto  

we wskaźnikach za 2020 rok). 

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz 

na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu 

Mieszkaniowego Mieszkanie Plus” zakończył się w grudniu 2018 roku. Efektywność kosztową 

i zatrudnieniową całego programu będzie można wyliczyć po 25 miesiącach od jego 

zakończenia tj. w lutym 2021 roku. W przypadku fluktuacji na stanowisku pracy ten termin 

może ulec wydłużeniu. 

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach innych programów, których 

realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy tj. programu 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości” zakończył się w grudniu 2018 roku. Efektywność 

kosztową i zatrudnieniową całego programu będzie można wyliczyć po 16 miesiącach od jego 

zakończenia tj. w lipcu 2020 roku”. (ujęto we wskaźnikach za 2020 rok). 

 

* Przesłana adnotacja przy monitoringu za 2019 rok brzmi: 

1. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami 

alimentacyjnymi” zakończył się w grudniu 2019 roku. Efektywność kosztową  

i zatrudnieniową całego programu będzie można wyliczyć po 3 m-cach od jego zakończenia 

tj. w kwietniu 2020 roku. (ujęto we wskaźnikach za 2020 rok). 

2. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach na których w roku 2019 

miały miejsce klęski żywiołowe” zakończył się w styczniu 2020 roku. Efektywność 

kosztową i zatrudnieniową całego programu będzie można wyliczyć po 3 m-cach od jego 

zakończenia tj. w maju 2020 roku. (ujęto we wskaźnikach za 2020 rok). 

3. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi” zakończył 

się w grudniu 2019 roku. Efektywność kosztową i zatrudnieniową całego programu będzie 

można wyliczyć po 15 m-cach od jego zakończenia tj. w kwietniu 2021 roku. 

4. „Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych aktywizowanych  

w ramach staży w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” zakończył się 

w grudniu 2019 roku. Efektywność kosztową i zatrudnieniową programu będzie można 

wyliczyć po 3 m-cach od jego zakończenia tj. w kwietniu 2020 roku. (ujęto we wskaźnikach 

za 2020 rok). 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki zewnętrzne - Fundusz Pracy (rezerwa ministra właściwego ds. pracy) 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

2.032.000  1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

157.859,27 1.815.507,55 588.246,39 brak danych 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Termin uzależniony będzie od ogłoszenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

naboru wniosków na programy finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy. 

 

PROJEKT NR 14 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim  

i m. Tarnów – Młodzi na start 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby bezrobotne w wieku od 18 do 29 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP 

w Tarnowie, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu 

pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. 

młodzież NEET). Do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą 

kierowane przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne i osoby  

z niepełnosprawnościami. 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z ww. grupy 

docelowej projektu. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim  

i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start” – POWER 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Do dnia 30-06-2020 roku do uczestnictwa w projekcie zrekrutowano 1 138 osób 

bezrobotnych (w tym 591 kobiet), z czego 60 os. w 2020 roku 

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła 73,25 % (tj. 586 osoby, w tym 323 

kobiety) oraz 247 osób, w tym 83 kobiet założyło własną działalność gospodarczą. 

2. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim 
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i m. Tarnów (V) – Młodzi na start” – POWER 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Do dnia 31-12-2020 roku do uczestnictwa w projekcie zrekrutowano 797 osób bezrobotnych 

 (w tym 448 kobiet).  

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła 67,40 % (tj. 275 osoby, w tym 158 

kobiety) oraz 61 osób, w tym 17 kobiet założyło własną działalność gospodarczą. 

Ponadto, do uczestnictwa w projekcie zrekrutowano również 1118 osób aktywnych 

zawodowo (w tym 516 kobiet). 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 

COVID-19 wyniosła 4 182028,12 PLN. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość 

osiągnięta 

Liczba osób 

bezrobotnych, które 

ukończyły 

interwencję wspieraną 

w ramach Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

2017 0 2017 92% 2017 45,40% 

Liczba osób 

bezrobotnych, które 

otrzymały ofertę 

pracy, kształcenia 

ustawicznego, 

przygotowania 

zawodowego lub 

stażu po opuszczeniu 

programu. 

0 75% 29,63% 

Liczba osób 

bezrobotnych, 

uczestniczących  

w kształceniu/ 

szkoleniu lub 

uzyskujących 

kwalifikacje lub 

pracujących (łącznie  

z pracującymi na 

własny rachunek) po 

opuszczeniu 

programu. 

0 69% 51,38% 
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Liczba osób 

bezrobotnych, które 

ukończyły 

interwencję wspieraną 

w ramach Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

2018 0 2018 92% 2018 107,56% 

Liczba osób 

bezrobotnych, które 

otrzymały ofertę 

pracy, kształcenia 

ustawicznego, 

przygotowania 

zawodowego lub 

stażu po opuszczeniu 

programu. 

0 75% 81,97% 

Liczba osób 

bezrobotnych, 

uczestniczących  

w kształceniu/ 

szkoleniu lub 

uzyskujących 

kwalifikacje lub 

pracujących (łącznie  

z pracującymi na 

własny rachunek) po 

opuszczeniu 

programu. 

0 69% 123,49% 

Liczba osób 

bezrobotnych, które 

ukończyły 

interwencję wspieraną 

w ramach Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

2019 0 2019 92% 2019 75,77% 
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Liczba osób 

bezrobotnych, które 

otrzymały ofertę 

pracy, kształcenia 

ustawicznego, 

przygotowania 

zawodowego lub 

stażu po opuszczeniu 

programu. 

0 75% Brak 

danych 

Liczba osób 

bezrobotnych, 

uczestniczących  

w kształceniu/ 

szkoleniu lub 

uzyskujących 

kwalifikacje lub 

pracujących (łącznie  

z pracującymi na 

własny rachunek) po 

opuszczeniu 

programu. 

0 69% 83,5% 

Liczba osób 

bezrobotnych, które 

ukończyły 

interwencję wspieraną 

w ramach Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

2020 0 2020 92% 2020 98,60% 

Liczba osób 

bezrobotnych, które 

otrzymały ofertę 

pracy, kształcenia 

ustawicznego, 

przygotowania 

zawodowego lub 

stażu po opuszczeniu 

programu. 

0 75% Brak 

danych 
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Liczba osób 

bezrobotnych, 

uczestniczących  

w kształceniu/ 

szkoleniu lub 

uzyskujących 

kwalifikacje lub 

pracujących (łącznie  

z pracującymi na 

własny rachunek) po 

opuszczeniu 

programu. 

0 69% 76,45% 

 

 Przesłana przy monitoringu za 2017 rok adnotacja brzmi: „”Projekt „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) - Młodzi na start” 

– POWER, Poddziałanie 1.1.2 jest realizowany w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2018 r., 

dlatego też wykazane wskaźniki realizacji działań nie są jeszcze osiągnięte. Wartości 

wskaźników podano na dzień 31-12-2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi 20.370.338,87 

zł, w tym; rok 2017 – 9.731.433,78 zł, rok 2018 – 10.638.905,09 zł”. 

Przesłana przy monitoringu za 2018 rok adnotacja brzmi: „Projekt „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) - Młodzi na start” – 

wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Poddziałanie 1.1.2 był realizowany w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2018 r.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 20.370.338,87 zł, w tym; rok 2017 – 9.731.433,78 zł,  

rok 2018 – 10.638.905,09 zł.” 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki zewnętrzne - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – Europejski Fundusz 

Społeczny. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

9.500.000 9.600.000 9.700.000 9.800.000 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

8.434.254,26 10.569.255,50 8.764.068,23* 13 561 

107,39** 

 

* Jest to kwota netto. VAT stanowi kwotę 952.534,44 PLN, która została/zostanie rozliczona 

poza projektem. 

** Ta kwota zawiera podatek VAT: 784.268,33 PLN oraz kwotę 4.182.028,12 PLN, która 

stanowi wydatki na instrumenty dofinansowania zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).  

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Na każdy rok będzie napisany nowy wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

PROJEKT NR 15 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów - Mój rozwój, moja szansa 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów, 

zarejestrowane w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie jako osoby bezrobotne 

zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II  

(tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 

osoby powyżej 50 roku życia, osoby niskowykwalifikowane, osoby długotrwale bezrobotne, 

osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety. 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z ww. grupy 

docelowej projektu. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1) Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (V) Mój rozwój, moja szansa” – RPO WM na lata 2014-2020,  

Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych 

urzędów pracy 

Do 30.06.2020 r. do uczestnictwa w projekcie zrekrutowano 425 osób bezrobotnych (w tym 

219 kobiet).  

Efektywność zatrudnieniowa osób powyżej 50 r.ż., osób o niskich kwalifikacjach, osób 

długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – 73,27% (tj. 222 osoby, 

w tym 128 kobiet) oraz 111 osób, w tym 40 kobiet założyło własną działalność gospodarczą. 

Efektywność zatrudnieniowa na warunkach określonych w SZOOP bezrobotnych mężczyzn, 

którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z w/w grup – 100,00%. 

2) Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (VI) Mój rozwój, moja szansa” – RPO WM na lata 2014-2020,  

Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych 

urzędów pracy 

Do 31.12.2020 r. do uczestnictwa w projekcie zrekrutowano 402 osoby bezrobotne (w tym 

215 kobiet).  
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Efektywność zatrudnieniowa osób powyżej 50 r.ż., osób o niskich kwalifikacjach, osób 

długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – 81,95% (tj. 109 osób,  

w tym 51 kobiet) oraz 99 osób, w tym 39 kobiet założyło własną działalność gospodarczą. 

Ponadto, do uczestnictwa w projekcie zrekrutowano również 886 osób aktywnych zawodowo 

(w tym 312 kobiet). 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 

COVID-19 wyniosła 3 753 852,61 PLN. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość 

oczekiwana  

Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

pracujących, łącznie  

z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek po 

opuszczeniu 

programu. 

2017 0 2017 45% 2017 132,80% 

Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu 

programu. 

0 31% 109,38% 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy  

w ramach 

udzielonych z EFS 

środków na podjęcie  

działalności 

gospodarczej. 

0 nie 

określono 

88,64% 

Liczba osób 

pracujących, łącznie  

z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek po 

opuszczeniu 

programu. 

2018 0 2018 45% 2018 186,49% 

Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu 

programu. 

0 31% 223,08% 
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Liczba utworzonych 

miejsc pracy  

w ramach 

udzielonych z EFS 

środków na podjęcie  

działalności 

gospodarczej. 

0 nie 

określono 

110,16% 

Liczba osób 

pracujących, łącznie  

z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek po 

opuszczeniu 

programu. 

2019 0 2019 

 

45% 2019 118,33% 

Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu 

programu. 

0 31% 150,00% 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy  

w ramach 

udzielonych z EFS 

środków na podjęcie  

działalności 

gospodarczej. 

0 nie 

określono 

85,19% 

Liczba osób 

pracujących, łącznie  

z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek po 

opuszczeniu 

programu. 

2020 0 2020 45% 2020 177,78% 

Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu 

programu. 

0 31% 150% 
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Liczba utworzonych 

miejsc pracy  

w ramach 

udzielonych z EFS 

środków na podjęcie 

działalności 

gospodarczej. 

0 nie 

określono 

126,85% 

 

 Przesłana adnotacja przy monitoringu za 2017 rok brzmi: „”Projekt „Aktywizacja osób  

w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III)  

Mój rozwój, moja szansa” – RPO WM na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie  

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, jest realizowany  

w okresie od 01-01-2017 r. do 30.06.2018 r., dlatego też wykazane wskaźniki realizacji działań 

nie są jeszcze osiągnięte. 

Przesłana adnotacja przy monitoringu za 2018 rok brzmi:  

1. „Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa” – RPO WM na lata 2014-2020,  

Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów 

pracy, był realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. Wartości wskaźników 

podano na dzień 30.06.2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 4.515.000,00 zł, w tym; 

rok 2017 – 4.371.500,00 zł, rok 2018 – 143.500,00 zł. 

2. Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa” – RPO WM na lata 2014-2020,  

Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów 

pracy, jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r., dlatego też wykazane 

wskaźniki realizacji działań nie są jeszcze w pełni osiągnięte. Wartości wskaźników podano 

na dzień 31.12.2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 4.801.899,16 zł, w tym; rok 2018 

– 4.515.899,16 zł, rok 2019 – 286.000,00 zł. 

 

Przesłana adnotacja przy monitoringu za 2019 rok brzmi:  

1. Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa” – RPO WM na lata 2014-2020,  

Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów 

pracy, był realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Wartości wskaźników 

podano na dzień 30.06.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 4.801.899,16 zł, w tym; 

rok 2018 – 4.515.899,16 zł, rok 2019 – 286.000,00 zł. 

2. Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

tarnowskim i m. Tarnów (V) Mój rozwój, moja szansa” – RPO WM na lata 2014-2020,  

Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów 

pracy, jest realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r., dlatego też wykazane 

wskaźniki realizacji działań nie są jeszcze w pełni osiągnięte. Wartości wskaźników podano 

na dzień 31.12.2019 r. Całkowita wartość projektu brutto wynosi 4.878.768,63 zł, w tym; rok 

2019 – 4.573.748,63 zł, rok 2020 – 305.020,00 zł. 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki zewnętrzne - Europejski Fundusz Społeczny. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

6.000.000 6.200.000 6.400.000 6.800.000 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

4.254.969,96 Projekt 1 - 

23.292,23 

4.185.044,01 Projekt 1 – 

300.544,79 

Projekt 2 - 

4.460.902,37 

Projekt 2- 

8.638.954,78 

Łączny koszt projektu w 2020 r. – 8.939.499,57 

W powyższej kwocie wykazano wydatki poniesione na aktywizację osób bezrobotnych oraz 

wydatki przeznaczone na działania związane z pandemią COVID-19. 

W powyższej kwocie wykazano również VAT 729.763,45 PLN. 
 W powyższej kwocie wykazano wydatki poniesione na aktywizację osób bezrobotnych oraz 

wydatki przeznaczone na działania związane z pandemią COVID-19. 

W powyższej kwocie wykazano również VAT 729.763,45 PLN. 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Na każdy rok będzie napisany nowy wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

PROJEKT NR 16 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Moja szansa na rynku pracy 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie monitorowany od 2019 roku. Projekt 

nie realizowany od 2019 roku z powodu trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów 

wynikają ze zdiagnozowania innego niż bezrobocie, głównego problemu osób bezrobotnych 

tj. silne uzależnienie. 

 

PROJEKT NR 17 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Monitoring socjalny osób długotrwale bezrobotnych 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie monitorowany od 2019 roku. Projekt 

nie realizowany od 2019 roku z powodu trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów 

wynikają ze zdiagnozowania innego niż bezrobocie, głównego problemu osób bezrobotnych 

tj. silne uzależnienie. 
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PROJEKT NR 18 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prace Społecznie Użyteczne na rzecz klientów MOPS w Tarnowie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

spełniające wymogi formalne, korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

CEL PROJEKTU 

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród klientów pomocy społecznej 

poprzez propagowanie idei zatrudnienia wspieranego: 

- przywrócenie zdolności do podjęcia aktywności zawodowej osób oddalonych od rynku 

pracy w ramach prac społecznie użytecznych,  

- wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych poprzez organizowanie nieodpłatnej opieki 

domowej. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Poprawa sytuacji materialnej danej osoby lub rodziny. Integracja społeczna - nawiązanie 

kontaktów społecznych, zwiększenie odpowiedzialności i zdyscyplinowania ze strony 

klientów MOPS. Zwiększenie motywacji do działania i poszukiwania pracy przez klientów 

MOPS. Podjęcie zatrudnienia w ramach prac społecznie-użytecznych przez poszczególne 

osoby. 

Zapewnienie nieodpłatnej opieki osobom niepełnosprawnym i starszym wymagającym 

pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość osób 

skierowanych do 

wykonywania PSU 

2017 37 2017 40 2017 56 

Ilość środowisk 

objętych opieką 

domową 

37 38 37 

Ilość osób 

wykonujących prace 

gospodarcze 

3 3 3 

Ilość osób 

skierowanych do 

wykonywania PSU 

2018 37 2018 40 2018 58 
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Ilość środowisk 

objętych opieką 

domową 

37 38 36 

Ilość osób 

wykonujących prace 

gospodarcze 

3 3 1 

Ilość osób 

skierowanych do 

wykonywania PSU 

2019 37 2019 40 2019 27 

Ilość środowisk 

objętych opieką 

domową 

37 38 28 

Ilość osób 

wykonujących prace 

gospodarcze 

3 3 2 

Ilość osób 

skierowanych do 

wykonywania PSU 

2020 37 2020 40 2020 30 

Ilość środowisk 

objętych opieką 

domową 

37 38 31 

Ilość osób 

wykonujących prace 

gospodarcze 

3 3 2 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa  

Środki zewnętrzne (Fundusz Pracy) 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

119.800 119.800 119.800 119.800 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

89.757 80.259,43 81.371,50 86.444,75 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

III-XII 2017 r. 

III-XII 2018 r. 

III-XII 2019 r. 

III-XII 2020 r. 
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PROJEKT NR 19 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prace Społecznie Użyteczne na rzecz klientów MOPS w Tarnowie – Program 

Aktywizacji i Integracji (PAI) 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie monitorowany od 2019 roku. Projekt 

przewidziany był do realizacji w latach 2017-2018. Termin ukończenia realizacji projektu 

zapisano na rok 2018. 

 

 

PROJEKT NR 20 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wsparcie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

Projekt Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie monitorowany od 2019 roku. Projekt 

przewidziany był do realizacji w latach 2017-2018. Termin ukończenia realizacji projektu 

zapisano na rok 2018. 

 

PROJEKT NR 21 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Bank Zamiany Mieszkań 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy wyrażą wolę przeprowadzenia pomiędzy sobą takiej 

zamiany a przynajmniej jeden z lokali będących przedmiotem zamiany jest lokalem 

wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa, wynajmowanym na 

czas nieoznaczony. 

 

CEL PROJEKTU 

Pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy najemcami chcącymi zamienić zajmowany lokal 

na inny lokal mieszkalny. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Do Banku Zamian Mieszkań w 2020 r. wpłynęło 15 ofert. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba dokonanych 

zamian 

2017 0 2017 5 2017 3 

Liczba dokonanych 

zamian 

2018 0 2018 5 2018 2 
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Liczba dokonanych 

zamian 

2019 0 2019 5 2019 2 

Liczba dokonanych 

zamian 

2020 0 2020 5 2020 1 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Koszty związane z remontami zamienianych lokali ponoszą zainteresowani zamianą,  

a finansowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku odpowiedzialnym za prowadzenie 

Banku Zamiany Mieszkań odbywa się w ramach jego wynagrodzenia. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.200 1.300 1.300 1.450 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.200 520 1.300 1.450 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Realizowany na bieżąco. 

 

PROJEKT NR 22 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych 

Projekt Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie realizowała prac mających na celu 

pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych tj. nie 

wykonała żadnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Niewykonanie przez TSM 

podjazdów w ramach realizowanego projektu wynikała z braku zainteresowania tematem 

przez mieszkańców.” 

 

PROJEKT NR 23 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy miasta Tarnowa opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 
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CEL PROJEKTU 

Zapewnienie wsparcia wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze  

w mieście Tarnowie, mającego na celu doprowadzenie ich do samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

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. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba mieszkańców 

przebywających  

w mieszkaniu 

chronionym 

2017 3 2017 4 2017 3 

Zatrudniona kadra 

potrzebna podczas 

wykonywania zadania 

5 5 4 

Liczba mieszkańców 

przebywających  

w mieszkaniu 

chronionym 

2018 4 2018 4 2018 4 

Zatrudniona kadra 

potrzebna podczas 

wykonywania zadania 

5 5 5 

Liczba mieszkańców 

przebywających  

w mieszkaniu 

chronionym 

2019 4 2019 4 2019 2 

Zatrudniona kadra 

potrzebna podczas 

wykonywania zadania 

5 5 5 

Liczba mieszkańców 

przebywających  

w mieszkaniu 

chronionym 

2020 4 2020 4 2020 2 

Zatrudniona kadra 

potrzebna podczas 

wykonywania zadania 

5 5 5 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT. 

Budżet NGO. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

51.000 51.000 51.000 51.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

57.455,76 57.455,76 69.904 55.144,08 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017-2020. 

 

PROJEKT NR 24 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

1. Mieszkanie chronione dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną 

2. Mieszkanie chronione dla mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy miasta Tarnowa - dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

CEL PROJEKTU 

Zapewnienie wsparcia dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w mieście 

Tarnowie, mającego na celu doprowadzenie ich do samodzielnego funkcjonowania              w 

środowisku. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Placówki zapewniły osobom niepełnosprawnym intelektualnie usługi opiekuńcze i bytowe 

dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego mieszkańca, tj. pomoc  

w podstawowych czynnościach życiowych, zapewnienie miejsca zamieszkania, dostęp 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. Osobom przebywającym 

w mieszkaniach udzielono wsparcia ze strony specjalistów, tj. opiekuna, terapeuty, 

psychologa oraz pracownika socjalnego. 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba mieszkańców 

przebywających  

w mieszkaniu 

chronionym 

2017 8 2017 8 2017 7 

Zatrudniona kadra 

potrzebna podczas 

wykonywania zadania 

8 8 12 

Liczba mieszkańców 

przebywających 

w mieszkaniu 

chronionym 

2018 8 2018 8 2018 7 

Zatrudniona kadra 

potrzebna podczas 

wykonywania zadania 

8 8 12 

Liczba mieszkańców 

przebywających 

w mieszkaniu 

chronionym 

2019 8 2019 8 2019 7 

Zatrudniona kadra 

potrzebna podczas 

wykonywania zadania 

8 8 12 

Liczba mieszkańców 

przebywających 

w mieszkaniu 

chronionym 

2020 8 2020 8 2020 7 

Zatrudniona kadra 

potrzebna podczas 

wykonywania zadania 

8 8 12 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT. 

Budżet NGO. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

156.000 156.000 156.000 156.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

158.477,16 158.477,36 188.775 188.775 
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TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Umowa 2016 – 2018 z możliwością kontynuacji. 

 

PROJEKT NR 25 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja czasu wolnego dzieci z rodzin zastępczych oraz wsparcie rodziców 

zastępczych w pełnieniu pieczy zastępczej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci i młodzież z rodzin zastępczych oraz rodzice zastępczy z terenu miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

− Zapewnienie i pokazanie dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu. 

− Wsparcie rodziców zastępczych w pełnieniu pieczy zastępczej. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii i wprowadzone obostrzenia w 2020 r., nie udało się 

zrealizować wszystkich zaplanowanych na ten rok działań. Zrealizowano w sumie  

5 projektów (z czego 2 w formie zdalnej), na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, 

których celem było ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz 

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych (tu w ramach projektu 

zorganizowano tylko 1 spotkanie).  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość 

zorganizowanych 

spotkań dla dzieci  

i młodzieży z rodzin 

zastępczych 

2017 10 2017 10 2017 10 

Ilość dzieci  

i młodzieży z rodzin 

zastępczych, które 

wzięły udział  

w proponowanych 

formach zajęć 

10 30 80 

 

Ilość 

zorganizowanych 

spotkań dla dzieci  

i młodzieży z rodzin 

zastępczych 

2018 10 2018 10 2018 10 
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Ilość dzieci  

i młodzieży z rodzin 

zastępczych, które 

wzięły udział  

w proponowanych 

formach zajęć 

30 30 30 

Ilość 

zorganizowanych 

spotkań dla dzieci  

i młodzieży z rodzin 

zastępczych 

2019 10 2019 10 2019 10 

Ilość dzieci  

i młodzieży z rodzin 

zastępczych, które 

wzięły udział  

w proponowanych 

formach zajęć 

30 30 30 

Ilość 

zorganizowanych 

spotkań dla dzieci  

i młodzieży z rodzin 

zastępczych 

2020 10 2020 10 2020 5 

Ilość dzieci  

i młodzieży z rodzin 

zastępczych, które 

wzięły udział  

w proponowanych 

formach zajęć 

30 30 44 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

35.000 36.000 37.000 38.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

44.852,40 45.448,99 49.896,88 34.946 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Projekt realizowany od 2012 roku, nadal będzie kontynuowany. 
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PROJEKT NR 26 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

Projekt Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, nie 

monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi: „W 2020 roku z uwagi na wystąpienie stanu 

epidemii i wprowadzone obostrzenia, nie było możliwe zrealizowanie obchodów Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego, z uwagi na zakaz organizowania imprez dla większej ilości 

osób.” 

 

PROJEKT NR 27 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Promocja rodzicielstwa zastępczego 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa oraz rodziny zastępcze, funkcjonujące na terenie miasta. 

 

CEL PROJEKTU 

Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz propagowanie rodzinnych form opieki 

zastępczej nad dziećmi. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Realizacja projektu „Szukam rodziny - chcę być szczęśliwy”: 

− utworzono konto Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tarnowie na portalu 

społecznościowym Facebook, 

− przekazano na ręce Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, pisma z prośbą o odczytanie 

informacji o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze z terenu miasta Tarnowa, 

− w lokalnych mediach ukazały się artykuły nt. pieczy zastępczej (tj. w Temi, na stronie 

internetowej tarnow.pl, tarnow.net.pl, Głos tarnowski), 

− tarnowska telewizja www.telewizja.tarnowska.tv wyemitowała audycje dotyczącą 

rodzicielstwa zastępczego, 

−  na antenie radia RDN Małopolska, Radia Kraków oraz Radia Eska ukazały się 

informacje, dotyczące poszukiwania przez MOPS w Tarnowie, kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi 

pieczy zastępczej.  

− w związku z poszukiwaniem na początku 2020 r., rodziny zastępczej dla czwórki 

rodzeństwa, temat rodzin zastępczych i ich deficytu został poruszony w ogólnopolskich 

mediach.  

 

 

 

 

http://www.telewizja.tarnowska.tv/
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WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość podjętych 

inicjatyw 

promujących 

rodzicielstwo 

zastępcze 

2017 2 2017 2 2017 5 

Liczba miejsc 

rozpowszechniania 

informacji 

15 15 Miasto 

Tarnów - 

15 

Liczba 

zaangażowanych 

instytucji, organizacji, 

mediów  

w promowanie 

rodzicielstwa 

zastępczego 

4 4 5 

Ilość podjętych 

inicjatyw 

promujących 

rodzicielstwo 

zastępcze 

2018 2 2018 2 2018 15 

Liczba miejsc 

rozpowszechniania 

informacji 

15 15 15 

Gazeta 

Temi, 

Kościoły na 

terenie 

miasta, 

ZPS, PUP, 

MPK, Gość 

Tarnowski, 

tarnow. pl, 

RDN, 

drukarnia 

Liczba 

zaangażowanych 

instytucji, organizacji, 

mediów  

w promowanie 

rodzicielstwa 

zastępczego 

4 4 14 
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Ilość podjętych 

inicjatyw 

promujących 

rodzicielstwo 

zastępcze 

2019 2 2019 2 2019 2 

Liczba miejsc 

rozpowszechniania 

informacji 

15 15 15 

Liczba 

zaangażowanych 

instytucji, organizacji, 

mediów  

w promowanie 

rodzicielstwa 

zastępczego 

4 4 4 

Ilość podjętych 

inicjatyw 

promujących 

rodzicielstwo 

zastępcze 

2020 2 2020 2 2020 3 

Liczba miejsc 

rozpowszechniania 

informacji 

15 15 15 

Liczba 

zaangażowanych 

instytucji, organizacji, 

mediów  

w promowanie 

rodzicielstwa 

zastępczego 

4 4 8 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

45.000 46.000 47.000 48.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

33.792,18 29.079,59 35.450,83 28.566,08 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Projekt realizowany od 2013 roku, nadal będzie kontynuowany. 
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PROJEKT NR 28 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby ubiegające się o status rodziny zastępczej. 

 

CEL PROJEKTU 

Prowadzenie naboru, kwalifikacji i realizacja szkoleń dla kandydatów na rodzinę zastępczą. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W 2020 roku do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej  

i rodzinnego domu dziecka) zgłosiło się w sumie 36 osób. Zakwalifikowano: 10 osób do 

pełnienia funkcji rodziny spokrewnionej, 9 osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz 1 osobę do pełnienia funkcji rodzinnego domu dziecka. 

W 2020 roku w reżimie sanitarnym przeprowadzono szkolenie do kandydatów na rodziny 

zastępcze niezawodowe w których wzięło udział 9 osób, oraz 1 osoba została doszkolona na 

Rodzinny Dom Dziecka. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób objętych 

kwalifikacją 

2017 5 2017 5 2017 12 

Liczba wydanych 

opinii 

5 5 6 

Liczba osób 

zakwalifikowanych 

do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej 

2 2 4 

Liczba osób objętych 

kwalifikacją 

2018 5 2018 5 2018 17 osób 

Liczba wydanych 

opinii 

5 5 8 opinii 

Liczba osób 

zakwalifikowanych 

do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej 

2 2 10 osób 

Liczba osób objętych 

kwalifikacją 

2019 5 2019 5 2019 16 osób 

Liczba wydanych 

opinii 

5 5 7 opinii 
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Liczba osób 

zakwalifikowanych 

do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej 

2 2 6 

Liczba osób objętych 

kwalifikacją 

2020 

5 

2020 

5 
2020 36 

Liczba wydanych 

opinii 
5 5 

17 

Liczba osób 

zakwalifikowanych 

do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej 
2 2 

20 (dot. 

kandydatów 

na rodziny 

spokrewnio

ne, 

niezawodo

we oraz 

RDD) 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

18.400 20.000 21.500 23.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

20.946,63 19.065,60 19.216,80 22.627,62 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Projekt realizowany od 2012 roku, nadal będzie kontynuowany. 

 

PROJEKT NR 29 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Rodziny zastępcze, funkcjonujące na terenie miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W 2020 roku udzielono łącznie 515 porad psychologiczno – pedagogicznych (telefonicznie, 

indywidualnie, grupowo, w zawiązku z koniecznością dokonania aktualizacji opinii 

psychologicznych, czy diagnozy dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej), celem 

przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Z czego 34 dotyczyły rodziców biologicznych. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba udzielonych 

porad i konsultacji 

przez specjalistów 

2017 250 2017 250 2017 311 

Liczba porad 

udzielonych rodzicom 

biologicznym dzieci 

50 50 50 

Liczba udzielonych 

porad i konsultacji 

przez specjalistów 

2018 250 2018 250 2018 317 porad 

Liczba porad 

udzielonych rodzicom 

biologicznym dzieci 

50 50 58 porad 

Liczba udzielonych 

porad i konsultacji 

przez specjalistów 

2019 250 2019 250 2019 285 

Liczba porad 

udzielonych rodzicom 

biologicznym dzieci 

50 50 26 

Liczba udzielonych 

porad i konsultacji 

przez specjalistów 

2020 250 2020 250 2020 515 

Liczba porad 

udzielonych rodzicom 

biologicznym dzieci 

50 50 34 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

14.000 14.500 15.000 15.500 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

58.816,81 58.159,39 62.708,08 50.031,91 
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TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Projekt realizowany od 2012 roku, nadal będzie realizowany. 

 

PROJEKT NR 30 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wsparcie młodzieży opuszczającej rodzinną i instytucjonalną opiekę zastępczą oraz 

Schronisko dla nieletnich, Zakład poprawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Młodzież w wieku od 16 do 26 roku życia, przebywająca w różnych formach pieczy 

zastępczej oraz opuszczająca pieczę zastępczą lub placówki. 

 

CEL PROJEKTU 

Objęcie młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej i innych placówek pomocą, mającą na celu ich życiowe 

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W 2020 roku Dział ds. Pieczy Zastępczej udzielił wsparcia 62 wychowankom opuszczającym 

rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą oraz placówki o których mowa w ustawie  

o pomocy społecznej (niektórzy wychowankowie skorzystali z kilku form wsparcia). 

Usamodzielnieni korzystali z pomocy w formie finansowej, tj. z pomocy na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, oraz z pomocy niefinansowej, jaką było pomoc 

w tworzeniu i sporządzaniu indywidualnych programów usamodzielnienia, pomoc  

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia. Nieliczni skorzystali 

z pomocy prawnika. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta  

Liczba osób objętych 

pomocą finansową  

i pracą socjalną 

2017 20 2017 20 2017 56 



265 

 

Liczba udzielonych 

porad dotyczących 

IPU opiekuna 

usamodzielnienia, 

świadczeń, podjęcia 

zatrudnienia, 

uzyskania 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych, 

psychologicznych  

i prawnych 

20 20 49 

Liczba osób objętych 

pomocą finansową  

i pracą socjalną 

2018 20 2018 20 2018 60 

Liczba udzielonych 

porad dotyczących 

IPU opiekuna 

usamodzielnienia, 

świadczeń, podjęcia 

zatrudnienia, 

uzyskania 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych, 

psychologicznych  

i prawnych 

20 20 56 

Liczba osób objętych 

pomocą finansową  

i pracą socjalną 

2019 20 2019 20 2019 64 

Liczba udzielonych 

porad dotyczących 

IPU opiekuna 

usamodzielnienia, 

świadczeń, podjęcia 

zatrudnienia, 

uzyskania 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych, 

psychologicznych  

i prawnych 

20 20 IPU-23 

Op. usa 13 
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Liczba osób objętych 

pomocą finansową  

i pracą socjalną 

2020 20 2020 20 2020 60 

Liczba udzielonych 

porad dotyczących 

IPU opiekuna 

usamodzielnienia, 

świadczeń, podjęcia 

zatrudnienia, 

uzyskania 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych, 

psychologicznych  

i prawnych 

20 20 54 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

44.500 45.500 46.500 47.500 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

53.112,66 51.405,45 53.626,03 42.330,52 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Projekt realizowany od 2012 roku, nadal będzie realizowany. 

 

 

PROJEKT NR 31 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wspieranie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby pełniące funkcję rodziców zastępczych na terenie Miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Wspieranie funkcjonujących na terenie miasta Tarnowa rodzin zastępczych oraz ich 

integracja. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i wprowadzone obostrzenia, 

przeprowadzono jedno z zaplanowanych cyklicznych szkoleń dla rodziców zastępczych, 

celem poszerzenia ich kompetencji oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, 

połączone z grupą wsparcia. Z uwagi na brak możliwości organizacji grupowych spotkań, 

rodziny zastępcze pozostawały w stałym kontakcie telefonicznym, jak również odbywały się 

indywidualne spotkania na terenie Ośrodka. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń i warsztatów 

2017 5 2017 5 2017 9 

Liczba 

zorganizowanych 

spotkań grup wsparcia 

5 5 9 

Liczba osób 

biorących udział  

w proponowanych 

formach wsparcia 

10 10 70 

Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń i warsztatów 

2018 5 2018 5 2018 10 

Liczba 

zorganizowanych 

spotkań grup wsparcia 

5 5 10 

Liczba osób 

biorących udział  

w proponowanych 

formach wsparcia 

10 10 83 osoby 

Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń i warsztatów 

2019 5 2019 5 2019 9 

Liczba 

zorganizowanych 

spotkań grup wsparcia 

5 5 9 

Liczba osób 

biorących udział  

w proponowanych 

formach wsparcia 

10 10 43 osoby 

Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń i warsztatów 

2020 5 2020 5 2020 1 
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Liczba 

zorganizowanych 

spotkań grup wsparcia 

5 5 1 

Liczba osób 

biorących udział  

w proponowanych 

formach wsparcia 

10 10 4 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

12.500 13.500 14.500 15.500 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

13.964,41 12.710,40 12.811,20 15.085,08 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Projekt realizowany od 2012 roku, nadal będzie realizowany. 

 

PROJEKT NR 32 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zapewnienie rodzinom zastępczym wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Objęcie funkcjonujących rodzin zastępczych z terenu miasta Tarnowa wsparciem i opieką 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W 2020 roku wszystkie nowo powstałe rodziny wyraziły zgodę na wsparcie koordynatora  

i zostały tym wsparciem objęte, 

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia część kontaktów nie wymagających osobistych 

spotkań w czasie największego zagrożenia epidemicznego odbywała się telefonicznie bądź 

mailowo, 
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Udzielano pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji 

zadań wynikających z pieczy zastępczej polegającej m.in. na: 

− przygotowaniu planów pomocy dziecku, 

− pomocy rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 

− zapewnieniu rodzinom dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym 

psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej, 

− zgłaszaniu do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin zastępczych, 

− udzielaniu wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba zatrudnionych 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

2017 5 2017 5 2017 6 

Liczba rodzin 

objętych opieką 

jednego koordynatora 

10 10 średnio 12 

Liczba zatrudnionych 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

2018 5 2018 5 2018 6 

Liczba rodzin 

objętych opieką 

jednego koordynatora 

10 10 Średnio 12 

Liczba zatrudnionych 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

2019 5 2019 5 2019 5 

Liczba rodzin 

objętych opieką 

jednego koordynatora 

10 10 Średnio 13 

Liczba zatrudnionych 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

2020 5 2020 5 2020 5 

Liczba rodzin 

objętych opieką 

jednego koordynatora 

10 10 średnio 13 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa, środki zewnętrzne – budżet państwa. 



270 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

204.000 205.000 205.000 205.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

224.262,01 227.244,96 249.484,39 174.734,17 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Realizacja projektu rozpoczęta w 2012 roku, nadal będzie realizowany. 

 

PROJEKT NR 33 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, jako kompleksowa pomoc 

osobom bezdomnym 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie monitorowany przez Ośrodek od 2020 

roku. Założone w projekcie cele nie są już realizowane przez pracowników MOPS ponieważ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zadanie zawierania i monitorowania realizacji 

IPWzB należy do zadań pracownika socjalnego zatrudnionego w Schronisku Dom dla 

Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie. 

 

PROJEKT NR 34 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Monitorowanie sytuacji osób bezdomnych na terenie miasta Tarnowa i podejmowanie 

działań zmierzających do zapewnienia im bezpieczeństwa 

 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby bezdomne przebywające „na ulicy” chcące zmienić swoją sytuację życiową. 

 

CEL PROJEKTU 

Motywowanie osób bezdomnych – często na granicy wyczerpania fizycznego, 

przebywających poza systemem placówkowym, do skorzystania z kompleksowej  

i profesjonalnej pomocy. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

- skorzystanie z kompleksowej pomocy Noclegowni działającej przy Schronisku Dom dla 

Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” oraz Schroniska, znajdujących się 

przy ul. Prostopadłej 9a w Tarnowie, 

- zwiększenie szans na przeżycie osób bezdomnych znajdujących się poza systemem 

placówkowym, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, 

- zwiększenie wiedzy osób bezdomnych, funkcjonujących poza systemem placówkowym  

o przysługujących uprawnieniach. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba kontroli 

środowisk w ciągu 

roku 

2017 100 2017 100 2017 50 

Liczba osób, które 

skorzystały ze 

schronienia 

25 25 9 

Liczba rozdanych 

ulotek 

500 500 250 

Liczba kontroli 

środowisk w ciągu 

roku 

2018 100 2018 100 2018 65 

Liczba osób, które 

skorzystały ze 

schronienia 

25 25 30 

Liczba rozdanych 

ulotek 

500 500 200 

Liczba kontroli 

środowisk w ciągu 

roku 

2019 100 2019 100 2019 50 

Liczba osób, które 

skorzystały ze 

schronienia 

25 25 33 

Liczba rozdanych 

ulotek 

500 500 50 

Liczba kontroli 

środowisk w ciągu 

roku 

2020 100 2020 100 2020 30 

Liczba osób, które 

skorzystały ze 

schronienia 

25 25 17 

Liczba rozdanych 

ulotek 

500 500 30 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

4.100 4.200 4.300 4.600 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

2.050 2.196 2.150 1.436 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach następnych. 

 

 

PROJEKT NR 35 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób bezdomnych 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Projekt nie realizowany w 2020 r. ze względu na brak środków 

finansowych.” 

 

PROJEKT NR 36 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby bezdomne i inne znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

CEL PROJEKTU 

Zapewnienie godnych warunków życia, opieki medycznej, psychologicznej                    i 

duszpasterskiej oraz prowadzenie działań o charakterze aktywizującym. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Z pomocy Domu dla Bezdomnych Mężczyzn skorzystały ogółem 233 osoby  

w wymiarze 32.684 osobodni, w tym: z pomocy Schroniska - 162 osoby w wymiarze 28.429 

osobodni, z Noclegowni - 166 osób w wymiarze 4.225 osobo nocy, z Łaźni skorzystały 

wszystkie osoby zgłaszające się na noclegownię oraz inne osoby pozbawione możliwości 

dostępu do zabiegów higienicznych (kąpiel, wymiana odzieży, odwszawianie). 

W Schronisku zapewniono całodobowe schronienie dla osób bezdomnych i innych 

zgłaszających się będących w trudnej sytuacji, w tym: zapewniono możliwość noclegu  
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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 pracy, 

ubezpieczeniem społecznym itp. Niektórzy bezdomni pracowali dorywczo podejmując prace 

krótkoterminowe zlecone przez prywatne osoby, kilka osób pracowało na podstawie umowy 

o pracę. 10 osób zostało zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 5 osobom 

przygotowano wniosek o przyznanie miejsca w Domu Pomocy Społecznej. Kilkanaście osób 

podjęło próbę usamodzielnienia się, niektórzy uczestniczyli w Indywidualnym programie 

wychodzenia z bezdomności.  

W Noclegowni w okresie jesienno-zimowym zapewniono nocleg wraz z ciepłym napojem, 

możliwość skorzystania z zajęć z terapeutą; prowadzono łazienkę, w ramach której 

zapewniono: kąpiel, możliwość wyprania i wysuszenia odzieży oraz niezbędne środki 

czystości oraz sprzęt (m.in. pralkę, suszarkę, żelazko). Od marca 2020 r. w Noclegowni 

umożliwiono pobyt całodobowy ze względu na panującą epidemię SARS-CoV-2.  

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. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób, którym 

udzielono 

całodobowego 

schronienia. 

2017 60 2017 80 2017 179 

Liczba osób, którym 

zapewniono nocleg  

w okresie jesienno-

zimowym. 

24 24 216 

Liczba osób, którym 

udzielono 

całodobowego 

schronienia 

2018 60 2018 80 2018 158 

Liczba osób, którym 

zapewniono nocleg  

w okresie jesienno-

zimowym. 

24 24 220 

Liczba osób, którym 

udzielono 

całodobowego 

schronienia 

2019 100 2019 100 2019 158 
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Liczba osób, którym 

zapewniono nocleg  

w okresie jesienno-

zimowym. 

12 12 215 

Liczba osób, którym 

udzielono 

całodobowego 

schronienia 

2020 100 2020 100 2020 162 

Liczba osób, którym 

zapewniono nocleg  

w okresie jesienno-

zimowym. 

12 12 166 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT.  

Wkład własny organizacji. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

233.000 233.000 233.000 233.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

667.540,93 687.819,97 711.120 770.767,13 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Umowa na lata 2016 – 2017 z możliwością kontynuacji. 

 

PROJEKT NR 37 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Intensywna praca asystenta rodziny z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Rodziny z małoletnimi dziećmi przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

CEL PROJEKTU 

Poprawa kompetencji rodzicielskich, umożliwiających pozostanie małoletniego dziecka  

w rodzinie naturalnej lub powrót dziecka do niej z pieczy zastępczej. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Częściowa poprawa funkcjonowania rodzin lub utrzymanie na tym samym poziomie, 

głównie w zakresach kompetencji rodzicielskich, umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego czy umiejętności radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem asystenta 

rodziny 

2017 90 2017 90 2017 94 

Liczba asystentów 9 9 9 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem asystenta 

rodziny 

2018 90 2018 90 2018 61 

Liczba asystentów 9 9 6 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem asystenta 

rodziny 

2019 90 2019 90 2019 52 

Liczba asystentów 9 9 6 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem asystenta 

rodziny 

2020 90 2020 90 2020 20 

Liczba asystentów 9 9 6 (na dzień 

31.12.2020 

-5) 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zmieniono brzmienie zapisu: 

Środki zewnętrzne - dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 

asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19  

w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”- Fundusz Pracy. 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

190.000 195.700 201.600 207.600 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

280.593 285.430,41 284.229,30 241.978,98 

Koszty realizacji projektu to całościowe koszty zatrudnienia 6 asystentów rodziny. Asystenci 

prowadzili pracę łącznie z 76 rodzinami w tym z 5 z ustawy „Za życiem”. 
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TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Rok 2017 z możliwością kontynuacji w latach następnych, zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami. 

 

PROJEKT NR 38 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Karta Tarnowskiej Rodziny 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Tarnowskie rodziny wielodzietne, posiadające troje i więcej dzieci. 

 

CEL PROJEKTU 

Promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz poprawa jej kondycji finansowej. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych dzieci 

i młodzieży z rodzin wielodzietnych 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość osób którym 

wydano kartę 

2017 4109 2017 4400 2017 4.509 

Ilość Partnerów 

oferujących zniżki 

72 81 86 

Ilość osób którym 

wydano kartę 

2018 4400 2018 4600 2018 4941 

Ilość Partnerów 

oferujących zniżki 

81 90 91 

Ilość osób którym 

wydano kartę 

2019 4600 2019 4800 2019 5.231 

Ilość Partnerów 

oferujących zniżki 

90 100 91 

Ilość osób którym 

wydano kartę 

2020 4800 2020 4900 2020 4.378 

Ilość Partnerów 

oferujących zniżki 

100 108 98 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa 

 

 

 



277 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

582.006 611.106 635.550 654.617 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

624.407 677.315 688.458 619.229 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Rozpoczęcie projektu: 28 czerwca 2012 r. 

 

PROJEKT NR 39 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Realizacja Programu została zakończona w roku 2019.” 

 

PROJEKT NR 40 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  

w Małopolsce 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Projekt skierowany jest do dziewcząt w wieku 13 lat, zameldowanych w Tarnowie  

z wyjątkiem: 

- dziewcząt z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi pozbawionymi 

opieki rodzicielskiej, 

- dziewcząt wcześniej zaszczepionych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). 

 

CEL PROJEKTU 

Zmniejszenie zachorowania na raka szyjki macicy i innych schorzeń narządu rodnego 

poprzez prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz populacyjnych szczepień ochronnych 

przeciwko wirusowi HPV. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Bezpłatnymi szczepieniami przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) objęto 51 

dziewcząt z rocznika urodzeniowego 2007. Szczepienia przeciwko (HPV) stanowią działanie 

profilaktyczne o udowodnionych naukowo efektach zdrowotnych. Szczepienia zapobiegają 

szczególnie zachorowaniom na raka szyjki macicy oraz inne wirusowe schorzenia narządu 

rodnego u kobiet. Nie ma innego alternatywnego świadczenia zdrowotnego o takim 
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działaniu. Szczepienia przeciwko wirusowi (HPV) należą do szczepień zalecanych, jednak 

nie finansowanych. Dzięki realizacji programu zwiększono dostępność do tej formy 

profilaktyki, jak również zwrócono uwagę na problem onkogennych zakażeń wirusowych  

u kobiet. W roku 2020 zakończono całkowicie realizację Programu. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba dziewcząt  

w wieku 13 lat 

objętych 

szczepieniami 

2017 250 2017 250 2017 153 

Liczba podanych 

dawek szczepionki 

450 450 192 

Liczba dziewcząt  

w wieku 13 lat 

objętych 

szczepieniami 

2018 250 2018 250 2018 144 

Liczba podanych 

dawek szczepionki 

450 450 197 

Liczba dziewcząt  

w wieku 13 lat 

objętych 

szczepieniami 

2019 350 2019 350 2019 119 

Liczba podanych 

dawek szczepionki 

550 550 139 

Liczba dziewcząt  

w wieku 13 lat 

objętych 

szczepieniami 

2020 350 2020 350 2020 51 

Liczba podanych 

dawek szczepionki 

550 550 51 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki finansowe Gminy Miasta Tarnowa oraz środki finansowe Województwa 

Małopolskiego. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

67.500 67.500 82.500 82.500 
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Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

28.780,45 29.403,10 20.705,90 7 647,80 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017-2020. 

 

PROJEKT NR 41 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Używki w ciąży – fakty i mity 

Projekt Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS, nie monitorowany od 2019 

roku. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Pomimo prowadzonej rekrutacji (w tym wysyłane imienne 

zaproszenia do klientów) oraz promocji projektu na stronach MOPS, nie odbyło się żadne 

spotkanie w ramach projektu „Używki w ciąży – fakty i mity”, zaplanowane efekty nie mogły 

zostać osiągnięte. Ponadto w związku z faktem, iż projekt był napisany i przewidziany do 

realizacji przez pedagoga – z uprawieniami specjalisty psychoterapii uzależnień, nie 

przewiduje się jego realizacji w latach następnych ze względu na brak ww. stanowiska  

w Dziale Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej.” 

 

PROJEKT NR 42 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

„Wybieram żłobek świadomie” – organizacja dni otwartych w żłobkach 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Rodzice, opiekunowie dzieci, mieszkańcy miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Zapoznanie rodziców dzieci do lat 3 z funkcjonowaniem żłobka oraz sposobem sprawowania 

opieki. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Wzrost zainteresowania wśród rodziców opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 świadczona 

przez żłobki. 

2. Objęcie opieką żłobkową dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci wymagających 

szczególnej opieki. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Mieszkańcy miasta 

Tarnowa 

2017 1.000 2017 1.200 2017 1.200 
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Mieszkańcy miasta 

Tarnowa  

2018 1.030 2018 1.020 2018 1.020 

Mieszkańcy miasta 

Tarnowa 

2019 1.050 2019 1.040 2019 1.040 

Mieszkańcy miasta 

Tarnowa 

2020 1.070 2020 1.060 2020 1.060 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Miasta przeznaczony na działalność Zespołu Żłobków 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

36.000 38.700 41.400 44.100 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

36.000 38.700 41.400 44.100 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. z możliwością kontynuacji w latach następnych. 

PROJEKT NR 43 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

„Gotowy do drogi” – przygotowany do procesu usamodzielnienia się 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

 

CEL PROJEKTU 

Wyposażenie nastolatków w wiedzę, umiejętności niezbędne do odpowiedzialnego pełnienia 

ról społecznych i samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

− Nabyli umiejętności formułowania własnych celów życiowych związanych z pracą oraz 

racjonalnych sposobów ich realizacji. 

− Wychowankowie poznają różne zawody i swoje predyspozycje zawodowe. 

− Wychowankowie poznali sposób załatwiania spraw w urzędzie  
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WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

spotkań grupowych  

z psychologiem, 

dietetykiem, 

warsztatów  

z pracownikiem 

socjalnym  

i wychowawcami 

2017 14 2017 14 2017 14 

Liczba uczestników 

wizyt w UM, PUP, 

PZ 

14 14 14 

Liczba uczestników 

spotkań  

z pracownikiem 

MOPS, pracownikiem 

RPM, doradcą 

zawodowym 

14 14 14 

Liczba uczestników 

spotkań grupowych  

z psychologiem, 

dietetykiem, 

warsztatów  

z pracownikiem 

socjalnym  

i wychowawcami 

2018 14 2018 14 2018 14 

Liczba uczestników 

wizyt w UM, PUP, 

PZ 

14 14 14 

Liczba uczestników 

spotkań  

z pracownikiem 

MOPS, pracownikiem 

RPM, doradcą 

zawodowym 

14 14 14 
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Liczba uczestników 

spotkań grupowych  

z psychologiem, 

dietetykiem, 

warsztatów  

z pracownikiem 

socjalnym  

i wychowawcami 

2019 14 2019 14 2019 12 

Liczba uczestników 

wizyt w UM, PUP, 

PZ 

14 14 12 

Liczba uczestników 

spotkań  

z pracownikiem 

MOPS, pracownikiem 

RPM, doradcą 

zawodowym 

14 14 12 

Liczba uczestników 

spotkań grupowych  

z psychologiem, 

dietetykiem, 

warsztatów  

z pracownikiem 

socjalnym  

i wychowawcami 

2020 14 2020 14 2020 14 

Liczba uczestników 

wizyt w UM, PUP, 

PZ 

14 14 14 

Liczba uczestników 

spotkań  

z pracownikiem 

MOPS, pracownikiem 

RPM, doradcą 

zawodowym 

14 14 14 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

3.300 3.500 3.700 4.000 
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Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

905.06 680,39 575,60 710,00 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok, z możliwością kontynuacji w latach następnych 

 

PROJEKT NR 44 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Kreatywna Akademia Zimowa  

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci w wieku 5-13 lat, uczęszczające do tarnowskich szkół i przedszkoli. 

 

CEL PROJEKTU 

Zapewnienie możliwości spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny poznawczo. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Rozwinięcie umiejętności społecznych: nabycie umiejętności pracy w grupie, współpracy  

i integracji. Podniesienie umiejętności komunikacji i efektywnego słuchania.  

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem  

i trudnymi emocjami, ćwiczenie technik relaksacyjnych. 

Doskonalenie kompetencji poznawczych: rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia, 

usprawnianie koncentracji, pamięci, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, poprawa sprawności grafomotorycznej.  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 2017 20 2017 20 2017 26 

Liczba grup 4 4 5 

Liczba godzin 60 60 75 

Liczba uczestników 2018 20 2018 20 2018 30 

Liczba grup 4 4 5 

Liczba godzin 60 60 75 

Liczba uczestników 2019 24 2019 24 2019 86 

Liczba grup 5 5 11 

Liczba godzin 75 75 165 

Liczba uczestników 2020 24 2020 24 2020 54 

Liczba grup 5 5 6 

Liczba godzin 75 75 90 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

3.000 3.000 3.750 3.750 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

500 1.338,00 2.463,00 1.148,73 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Rozpoczęcie w latach 2017-2020: pierwszy dzień ferii zimowych, zakończenie: ostatni dzień 

ferii zimowych. 

 

PROJEKT NR 45 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Od chemii i biologii do kosmetologii 

Projekt zgłoszony przez Gimnazjum Nr 6 im. Jan Pawła II, po zmianie nazwy realizowała 

Szkoła Podstawowa Nr 14. Projekt nie monitorowany w 2020 roku. Projekt przewidziany był 

do realizacji w latach 2017-2019. Termin ukończenia realizacji projektu zapisano na 

czerwiec 2019 roku. 

 

 

PROJEKT NR 46 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży, 

wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów 

Projekt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Projekt niezrealizowany – w 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego i związanego z nim obostrzeniami, m.in. ograniczeniem kontaktów 

międzyludzkich, ograniczeniem dostępu do szkół osób trzecich oraz prowadzeniem lekcji 

w formie zdalnej, nie było możliwości realizacji ww. zadania”. 

 

PROJEKT NR 47 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja atrakcyjnych form zajęć o charakterze cyklicznym dla dzieci  

z tarnowskich przedszkoli, rozwijających ciekawość świata i zainteresowania z różnych 

dziedzin wiedzy 
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Projekt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Projekt niezrealizowany – projekt nie spełniał oczekiwań, dlatego jego realizacja nie 

była kontynuowana. W 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego  

i związanego z nim obostrzeniami, m.in. prowadzeniem lekcji w formie zdalnej oraz 

ograniczeniem dostępu do szkół osób trzecich, nie było możliwości realizacji zadań na 

terenie przedszkoli i szkół przez podmioty zewnętrzne”. 

 

PROJEKT NR 48 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja edukacyjnych zajęć z zakresu autoprezentacji i retoryki dla młodzieży  

z tarnowskich gimnazjów 

Projekt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Projekt niezrealizowany – projekt nie spełniał oczekiwań, dlatego nie był 

realizowany. 

W 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i związanego z nim 

obostrzeniami, m.in. prowadzeniem lekcji w formie zdalnej oraz ograniczeniem dostępu do 

szkół osób trzecich, nie było możliwości realizacji zadań na terenie szkoły przez podmioty 

zewnętrzne.” 

 

PROJEKT NR 49 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć 

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

Projekt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Projekt niezrealizowany – projekt nie spełniał oczekiwań, dlatego jego realizacja nie 

była kontynuowana. W 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego  

i związanego z nim obostrzeniami, m.in. prowadzeniem lekcji w formie zdalnej oraz 

ograniczeniem dostępu do szkół osób trzecich, nie było możliwości realizacji zadań na 

terenie szkół przez podmioty zewnętrzne.” 

 

PROJEKT NR 50 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj 

z nami” 

Projekt Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w roku 2020 nie 

było możliwości zorganizowania Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego dla Dzieci  

i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj z nami.” 
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PROJEKT NR 51 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

„Podróże z wyobraźnią” – Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

z dziećmi zdrowymi, na zajęciach pozaszkolnych. Terapia przez sztukę. Przygotowanie 

do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci i młodzież zamieszkujący w rejonie działania Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Orląt 

Lwowskich w Tarnowie, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 

nadpobudliwe psychoruchowo, dzieci szczególnie uzdolnione artystycznie, dzieci 

wymagające terapii przez sztukę, rodziny wymagające wsparcia poprzez korzystanie ze 

środków pozyskanych z organizowanych akcji charytatywnych. 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu „Podróże z wyobraźnią” jest zapewnienie właściwego zagospodarowania 

czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu edukacji artystycznej 

oraz organizowanie przedsięwzięć o charakterze charytatywnym. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Rok 2020 i wybuch pandemii koronawirusa znacznie uniemożliwił realizację zamierzonych 

celów. Nie udało się zrealizować wielu zaplanowanych przedsięwzięć i wydarzeń ze 

względu na obostrzenia.  

Wystawiono 1 spektakl, który zaprezentowano na 1 przedsięwzięciu artystycznym na rzecz 

środowiska lokalnego oraz 1 szkolny w ramach Dni Otwartych Szkoły. Zorganizowano 

również 1 wyjście do teatru oraz warsztaty teatralne. W 2020 r. zespół rodziców 

przygotowywał kolejny spektakl w ramach akcji charytatywnej dla 15 letniej Julii – 

absolwentki Szkoły Podstawowej nr 9. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów został 

przeznaczony na żmudną i kosztowną rehabilitację chorej nastolatki. W ramach zajęć 

muzycznych uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas koncertu 

charytatywnego w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie. Uczniowie osiągali wiele 

sukcesów w międzyszkolnych konkursach plastycznych. W holu głównym szkoły 

zorganizowano wystawę prac uczniów, która w ramach Dni Otwartych szkoły cieszyła się 

dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. 

Trwałym efektem realizacji zadania jest: 

− lepsze poznanie możliwości uczniów oraz pozyskiwanie informacji na temat relacji 

między dziećmi, 

− poczucie satysfakcji z dziecięcej aktywności, 

− wzbogacenie doświadczenia pedagogicznego, 

− promowanie szkoły w środowisku lokalnym, 

− integracja nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnych działań, 

− umiejętność współdziałania w grupie dzieci objętych zadaniem, 

− umiejętność wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany, 
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− mobilizacja do zmian postawy, 

− pokonywanie uprzedzeń, 

− empatia, 

− zaspokojenie potrzeb psychofizycznych, 

− rozwijanie indywidualnych zdolności, 

− zapewnienie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego, 

− wychowanie aktywnego i twórczego uczestnika życia kulturalnego, 

− wzbogacenie zasobów salki teatralnej. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa 

wskaźnika 

Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Zajęcia 

teatralne 

2017 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

2017 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

2017 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 20 

Zajęcia 

muzyczne 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników16 

Zajęcia 

plastyczne 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 8 

Zajęcia 

z fotografii 

artystycznej 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 8 

Zajęcia 

teatralne dla 

rodziców 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 20 

Zajęcia 

teatralne 

2018 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

2018 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

2018 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 20 

Zajęcia 

muzyczne 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 16 
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Zajęcia 

plastyczne 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 8 

Zajęcia  

z fotografii 

artystycznej 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 8 

Zajęcia 

teatralne dla 

rodziców 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 20 

Zajęcia 

teatralne 

2019 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

2019 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Zajęcia 

muzyczne 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników  

18 

Zajęcia 

plastyczne 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 8 

Zajęcia 

z fotografii 

artystycznej 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 0 

Liczba 

uczestników 0 

Zajęcia 

teatralne dla 

rodziców 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 12 

Zajęcia 

teatralne 

2020 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

2020 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

2020 Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 20 

Zajęcia 

muzyczne 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

16 
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Zajęcia 

plastyczne 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 8 

Zajęcia  

z fotografii 

artystycznej 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup1 

Liczba 

uczestników 

8 

Liczba grup 0 

Liczba 

uczestników 0 

Zajęcia 

teatralne dla 

rodziców 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Liczba grup 2 

Liczba 

uczestników 

20 

Liczba grup 1 

Liczba 

uczestników 12 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Sponsorzy, środki własne - Stowarzyszenia „To, co wspólne”. Całkowity koszt realizacji 

projektu wraz z wyceną wolontariatu. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

22.000 24.000 26.000 28.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

22.000 24.000 26.000 28.000 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach następnych. 

 

PROJEKT NR 52 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Uczniowie szkoły (zarówno Szkoły Podstawowej nr 1, jak i Gimnazjum nr 1), których 

potrzeby rozwojowe wymagają wsparcia w zakresie modyfikacji niewłaściwych postaw. 

 

CEL PROJEKTU 

Modyfikowanie niewłaściwych postaw oraz interwencja profilaktyczna wobec uczniów, 

którzy notorycznie łamią zasady szkolne, w tym utrudniają prowadzenie zajęć 

dydaktycznych. Codzienne monitorowanie postępów uczniów oraz systematyczna wymiana 

informacji z rodzicem i samym uczniem. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

− Modyfikacja niektórych niewłaściwych postaw uczniów objętych projektem. 

− Poprawa ocen z zachowania niektórych uczniów. 

− Kontrola dotycząca niewłaściwych zachowań uczniów podczas lekcji, pełniejsza 

diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole. 

− Pełniejsza współpraca z rodzicami uczniów poprzez wprowadzenie raportów dziennych 

i okresowych spotkań- lepszy przepływ informacji, stała kontrola postępów uczniów. 

− Rozwój świadomości i kompetencji emocjonalnych uczniów objętych projektem. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość uczniów 

objętych projektem  

w danym roku 

szkolnym wynikająca 

z bieżących potrzeb 

dzieci i młodzieży,  

a także 

obserwowanych 

trudności 

wychowawczych  

w poszczególnych 

zespołach klasowych. 

2017 10 2017 15 2017 17 

Ilość uczniów 

objętych projektem  

w danym roku 

szkolnym wynikająca 

z bieżących potrzeb 

dzieci  

i młodzieży, a także 

obserwowanych 

trudności 

wychowawczych  

w poszczególnych 

zespołach klasowych. 

2018 10 2018 15 2018 14 
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Ilość uczniów 

objętych projektem  

w danym roku 

szkolnym wynikająca 

z bieżących potrzeb 

dzieci  

i młodzieży, a także 

obserwowanych 

trudności 

wychowawczych  

w poszczególnych 

zespołach klasowych. 

2019 10 2019 15 2019 10 

Ilość uczniów 

objętych projektem  

w danym roku 

szkolnym wynikająca 

z bieżących potrzeb 

dzieci  

i młodzieży, a także 

obserwowanych 

trudności 

wychowawczych  

w poszczególnych 

zespołach klasowych. 

2020 10 2020 15 2020 10 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT (wkład osobowy). 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

18.000 18.000 18.000 18.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

20.000 18.500 16.100 15.500 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017–2020. 
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PROJEKT NR 53 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży 

Projekt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Projekt niezrealizowany – w 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego i związanego z nim obostrzeniami, m.in. ograniczeniem kontaktów 

międzyludzkich oraz prowadzeniem lekcji w formie zdalnej, nie było możliwości realizacji 

ww. zadania.” 

 

PROJEKT NR 54 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Słoneczna Akademia 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych przebywająca w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Promowanie postaw prospołecznych i wszechstronne przygotowanie dzieci i młodzieży          

z rodzin dysfunkcyjnych przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 

świadomego funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielnego i odpowiedzialnego 

życia. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Wzrost świadomości ekologicznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 

2. Propagowanie dorobku kulturowego i walorów ekologicznych regionu małopolski. 

3. Wzrost poczucia własnej podmiotowości i wartości u dzieci. 

4. Umiejętność pracy zespołowej. 

5. Ukształtowanie postaw prospołecznych w tym otwarcie na nowe doświadczenia. 

6. Ugruntowanie wiedzy w zakresie skutków uzależnień i mechanizmów. 

współuzależnienia. 

7. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przeżyciami i emocjami. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

Akademii 

Ekologicznej 

2017 50 2017 40 2017 40 

Liczba uczestników 

Akademii Dorosłości 

20 18 18 
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Liczba uczestników 

Akademii 

Ekologicznej 

2018 40 2018 40 2018 40 

Liczba uczestników 

Akademii Dorosłości 

20 20 10 

Liczba uczestników 

Akademii 

Ekologicznej 

2019 40 2019 40 2019 40 

Liczba uczestników 

Akademii Dorosłości 

25 25 15 

Liczba uczestników 

Akademii 

Ekologicznej 

2020 40 2020 40 2020 40 

Liczba uczestników 

Akademii Dorosłości 

28 28 10 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

- Akademia Ekologiczna - środki własne oraz planowana dotacja z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

- Akademia Dorosłości - środki własne 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

4.000 4.500 4.700 4.700 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

2.850 

 

2.200 2.700 2.900 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

luty 2017 - listopad 2017, możliwa kontynuacja w dalszych latach. 

 

 

PROJEKT NR 55 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Uczestnictwo w grupie przedszkolnej dzieci o zaburzonym rozwoju 

Projekt Przedszkola Publicznego Nr 18, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi:  

„Projekt nie był realizowany z powodu braku środków oraz zmiany osoby koordynującej.” 
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PROJEKT NR 56 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wymiana międzyszkolna dzieci i młodzieży tarnowskich szkół i szkół polskich  

z zagranicy. Podtrzymywanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej  

w świetle trudnych zadań i problemów społeczno-edukacyjnych. Pielęgnowanie 

polskości, czerpanie z lokalnej tradycji i korzystanie z doświadczeń pokoleniowych 

Projekt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Projekt niezrealizowany – projekt nie spełniał oczekiwań, dlatego nie był 

realizowany. W 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i związanego 

z nim obostrzeniami, m.in. ograniczeniem możliwości podróżowania i kontaktów 

międzyludzkich, nie było możliwości organizacji wymiany międzyszkolnej.” 

 

PROJEKT NR 57 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i zastosowania ich w praktyce. 

Wspieranie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji 

społecznych istotnych w dorosłym życiu młodzieży 

Projekt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Projekt niezrealizowany – projekt nie spełniał oczekiwań, dlatego jego realizacja nie 

była kontynuowana. W 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego  

i związanego z nim obostrzeniami, m.in. prowadzeniem lekcji w formie zdalnej oraz 

ograniczeniem dostępu do szkół osób trzecich, nie było możliwości realizacji zadań na 

terenie szkół przez podmioty zewnętrzne.” 

 

PROJEKT NR 58 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Diagnoza zagrożeń dzieci i młodzieży w Tarnowie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Beneficjenci bezpośredni: rodzice, dzieci i młodzież. 

 

CEL PROJEKTU 

Poszerzenie dostępności do specjalistycznego wsparcia psychologicznego oraz wsparcie 

oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych poprzez diagnozę 

społeczną w zakresie zagrożeń dzieci i młodzieży. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Zapobieganie rozwojowi zagrożeń zwiększenie świadomości zagrożeń dzieci  

i młodzieży, dostarczenie wiedzy oraz narzędzi pracy nauczycielom i pedagogom 

szkolnym. 



295 

 

2. Dostosowanie działań prewencyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych do 

pojawiających się zagrożeń – dostosowanie metod pracy z młodzieżą przez pracowników 

SPPT, powstały projekty nowych warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży do realizacji 

w szkołach w roku szkolnym 2020/21 przez SPPT (z uwzględnieniem nowych warunków 

wynikających z pandemii, wprowadzenie możliwości zajęć online w szkołach), 

powstanie szeregu publikacji wspierających zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, 

rodziców i nauczycieli w okresie pandemii, większa świadomość danego problemu 

przełożyła się na konkretne zapotrzebowanie ze szkół na zajęcia, warsztaty, interwencje.  

3. Pogłębianie wiedzy w zakresie istniejących zagrożeń i zachodzących mechanizmów, co 

zostało potwierdzone informacjami zwrotnymi od nauczycieli i rodziców (źródło: grupa 

wsparcia dla rodziców, zespoły superrewizyjne dla pedagogów i psychologów 

szkolnych)  

4. Promocja usług instytucji oferujących pomoc psychologiczną – przy okazji działań 

związanych z diagnozą zagrożeń promowana była pomoc psychologiczna. 

5. Ze względu na pandemię nie odbyła się planowana konferencja wychowawcza  

w 2020 r., w zamian powstał szereg publikacji o tematyce psychoedukacyjnej. W 2021 r. 

planowana jest konferencja online lub w wersji hybrydowej (połączenie konferencji 

stacjonarnej i online).  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Opracowany raport – 

jeden na rok. 

2017 1 2017 1 2017 1 

Zorganizowanie 

Miejskiej Konferencji 

Wychowawczej  

i przedstawienie 

raportu  

z przeprowadzonych 

badań. 

1 1 1 

Utrzymanie lub 

zwiększenie liczby 

przyjętych przez 

poradnię osób. 

1.000 1.050 1.007 

Opracowany raport – 

jeden na rok. 

2018 1 2018 1 2018 0 

Zorganizowanie 

Miejskiej Konferencji 

Wychowawczej  

i przedstawienie 

raportu  

z przeprowadzonych 

badań. 

1000 1050 1 
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Utrzymanie lub 

zwiększenie liczby 

przyjętych przez 

poradnię osób. 

1 1 1.072 

Opracowany raport – 

jeden na rok. 

2019 1 2019 1 2019 1 

Zorganizowanie 

Miejskiej Konferencji 

Wychowawczej  

i przedstawienie 

raportu  

z przeprowadzonych 

badań. 

1 1 1 

Utrzymanie lub 

zwiększenie liczby 

przyjętych przez 

poradnię osób. 

1000 1070 1 

Opracowany raport – 

jeden na rok. 

2020 1 2020  2020 1 

Zorganizowanie 

Miejskiej Konferencji 

Wychowawczej  

i przedstawienie 

raportu  

z przeprowadzonych 

badań. 

1 1 1 

Utrzymanie lub 

zwiększenie liczby 

przyjętych przez 

poradnię osób. 

1000 1100 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki własne SPPT pochodzące z budżetu Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

85.000 85.000 85.000 85.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

65.000 55.000 55.000 20.000 
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TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017-2020. 

 

PROJEKT NR 59 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Kawiarenka Pedagogiczna 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Rodzice oraz wychowawcy. 

 

CEL PROJEKTU 

Propagowanie nowoczesnej pedagogizacji rodziców i wychowawców w celu zwiększenia 

kompetencji wychowawczych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Dla nauczyciela i rodzica: 

− Ułatwienie dostępu do publikacji i informacji internetowych. 

− Umożliwienie dokumentowania pracy szkoły i własnej oraz przekazywania informacji 

czy publikacji w oparciu o technologie informacji elektronicznej.  

− Promowanie działań podejmowanych przez uczniów oraz nauczycieli w szkole  

i środowisku lokalnym. 

− Umożliwienie pozyskiwania przez rodziców ciekawych w aspekcie wychowawczym 

materiałów tj. prezentacji multimedialnych czy książek i publikacji. 

Dla rodzica : 

− Wzrost kompetencji wychowawczych.  

− Doskonalenie się rodziców przez wzajemną wymianę doświadczeń. 

− Umożliwienie konsultowania się rodziców ze specjalistami przybyłymi do szkoły np.: 

psychologiem, pedagogiem lub zaproszonym specjalistą. 

− Zapoznanie się rodziców lub opiekunów prawnych z bogatą tematyką wychowawczą. 

− Pozyskanie ciekawych propozycji do wykorzystania tj. książek, ulotek czy prezentacji 

multimedialnych. 

− Nabycie nowych doświadczeń i kontaktów z instytucjami pomocowymi. 

Dla szkoły: 

− Podniesienie jakości pracy szkoły w ramach wymiany doświadczeń między rodzicami  

i nauczycielami oraz specjalistami zaproszonymi do szkoły. 

− Podwyższenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 

− Promowanie działań wychowawczych w środowisku lokalnym.  

− Ukazanie zaplecza dydaktycznego i wychowawczego szkoły. 

− Wzbogacenie szkolnej bazy materiałów, pomocy przydatnych nauczycielowi w pracy. 
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− Organizowane w szkole spotkania w ramach Projektu „ Kawiarenka Pedagogiczna” 

zbudowały pozytywny wizerunek placówki oświatowej, otwierając na współpracę  

z instytucjami i organizacjami wspierających funkcje wychowawcze szkoły i rodziny. 

− Zmniejszenie liczby problemów wychowawczych z którymi boryka się każda placówka 

oświatowa. 

− Pozyskanie statusu jednostki nowoczesnej, korzystającej w sposób zaawansowany  

z nowoczesnych technologii. 

− Reklama szkoły przez propagowanie atrakcyjnych i nowoczesnych narządzi przekazu.  

− Uzyskanie porozumienia uczniów z rodzicami przekłada się na efektywniejszą 

współpracę z nimi oraz chętniej podejmowane działania pozalekcyjne. 

− Uatrakcyjnienie przekazu dało sposobność do łatwiejszego nawiązania kontaktu  

z szerszym gronem odbiorców. 

− Możliwość bieżącej prezentacji dorobku uczniów i nauczycieli. 

Dla ucznia : 

− Poprawa zrozumienia sytuacji ucznia przez rodziców. 

− Częściowe zniwelowanie różnic pokoleniowych na płaszczyźnie dorosły – młodzież. 

Dla nauczyciela: 

− Zacieśnienie współpracy z rodzicami na gruncie wychowawczym i edukacyjnym. 

− Umożliwienie aktywnego uczestniczenia w kontaktach z rodzicami.  

− Uzyskanie satysfakcji osobistej z racji dzielenia się swoimi sprawdzonymi metodami, 

opracowanymi czy gromadzonymi materiałami, pomocami itp. 

− Integracja ze środowiskiem domowym ucznia. 

(Projekt „Kawiarenka Pedagogiczna"- jest ewaluowany w formie sprawozdań półrocznych  

i rocznych zaprezentowanych w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej i Radzie Rodziców 

wraz z wnioskami). 

Informacje dotyczące realizacji Projektu " Kawiarenka Pedagogiczna" w roku 2020 r. 

- Prowadzono spotkania z rodzicami w ramach realizacji innowacji edukacyjnej  

pt. „Kawiarenka Pedagogiczna” według ustalonego harmonogramu tematycznego.  

- 22.01.2020 r .- „Wsparcie doradcze i zawodowe rodziny” -w parciu o Programy pt. 

„Kierunek Kariera” oraz „ Nowy Start w Małopolsce”- we współpracy z Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. 

- Przedstawienie rodzicom i wychowawcom oraz uczniom programu ferii w mieście 

Tarnowie i zachęcanie do korzystania z bezpiecznego wypoczynku w mieście. 

Tarnowie.(Podanie informacji o programie dostępnego na stronie UMT w formie gazetki dla 

rodziców oraz uczniów). Zorganizowanie dla uczniów pogadanek nt. „Bezpieczeństwa 

podczas ferii zimowych 2020” w województwie małopolskim w okresie/ od 27.01-

09.02.2020 r. oraz propagowanie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku. 

-20.02.2020 r.- DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY- „ Bajkowo- zawodowo”: aktywny udział 

wolontariuszy i pomoc w organizacji spotkania z dziećmi oraz ich rodzicami przybyłymi do 

szkoły, w kąciku Zawodo znawczym i kreatywnym. Aktywna prezentacja: książek, 

kolorowanek i gier oraz publikacji poświęconych zagadnieniom wczesnego ukierunkowania 

edukacyjno-zawodowego. 
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- Inicjowałam udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom na terenie szkoły oraz wspólną 

zabawę i naukę wolontariuszek z uczniami w bibliotece szkolnej lub świetlicy pod hasłem  

„ Bawimy i uczymy się razem” ,we współpracy z nauczycielami : Kingą Bacik i Małgorzatą 

Fal oraz Bernadetą Rynkar. (Szczegóły w sprawozdaniu pracy świetlicy szkolnej i biblioteki 

szkolnej). 

- Systematycznie uaktualniano informacje na Tablicy „ Szanowni Rodzice” (usytuowana 

obok biblioteki, w której realizowane są spotkania z rodzicami w ramach Projektu " 

Kawiarenka Pedagogiczna") dot. tematyki wychowawczej, profilaktycznej czy doradczej  

w oparciu o bieżące materiały pozyskiwane we współpracy z instytucjami tj. Poradnia 

Psychologiczno-Ped., SPPT, Młodzieżowe Biuro Pracy czy UMT- Wydział Spraw 

Społecznych i Profilaktyki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji czy Fundacją „Damy Dzieciom 

Siłę ”. 

-Realizowano wybraną tematykę np.:  

- Profilaktyczną – informacje bieżące, -Kampania „ Wychowanie dzieci bez przemocy” 

(FDS). 

- Doradztwa zawodowego: - tj. bieżące informacje dot.: -oferty szkół ponadpodstawowych              

(plakaty, ulotki, broszury informacyjne ),- Przybyli do biblioteki uczniowie i rodzice jak              

i wychowawcy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami na lokalnym 

i krajowym rynku pracy ( tzw. Barometry zawodów 2019,2020,- zapoznanie się z Reformą 

Systemu Oświaty pt. „Dobra Szkoła” oraz nowymi ścieżkami kształcenia. – Promowano 

również ciekawe materiały nowopowstałego portalu doradczo-zawodowego „MAPA 

KARIER”. 

- Uaktualniano na bieżąco informacje o ofercie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we 

współpracy z tarnowskimi instytucjami oraz przedstawiano aktualne ogłoszenia dyrekcji dla 

rodziców. 

- Koordynowano działania szkoły i udziału w Programie profilaktycznym  

pt. „Młodzieżowego Telefonu Zaufania 16111 oraz całodobowej infolinii 800 080 222 – 

promującej bezpłatną pomoc psychologiczną ,pedagogiczną i prawną dla dzieci, młodzieży 

oraz rodziców i nauczycieli.”.  

-W okresie od marca 2020 r.- czasowe zawieszenie zajęć w szkołach z uwagi na stan 

epidemii. 

- W ramach realizacji zdalnego nauczania uczniów na platformie Microsoft Teams 

realizowałam indywidualne konsultacje dla uczniów , nauczycieli i rodziców w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

- Opracowałam autorską propozycję informatora dla uczniów klas VIII pt. „Oferta 

edukacyjno-zawodowa szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021”. 

( w marcu 2020 r.). 

- W okresie od marca 2020 do grudnia 2020 r. 

Zorganizowanie możliwości kontynuacji tematyki edukacyjno-zawodowej i doradczej 

i udziału uczniów lub chętnych rodziców w konsultacjach doradczo- edukacyjnych  

i zawodowych realizowanych w formie pracy zdalnej na platformie Microsoft Teams. 

-Informowano rodziców o ofercie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy  

z tarnowskimi instytucjami oraz o aktualnych ogłoszeniach dyrekcji szkoły. 
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Wnioski do dalszej pracy projektowej /zagadnienia wybrane/ przedstawione 

na Radach Pedagogicznych w roku 2020 to: 

✓  W dalszym ciągu prowadzić aktywną współpracę z osobami i instytucjami wspierającymi 

działalność wychowawczo – edukacyjną i promocyjną szkoły. 

✓ Uaktywnianie wśród rodziców pożądanych postaw wychowawczych w aspekcie potrzeby 

aktywniejszego współdziałania ze środowiskiem szkolnym dziecka. Propagowanie wśród 

rodziców oraz wychowawców aktywnego udziału w spotkaniach ze specjalistami 

zapraszanymi do szkoły w ramach przyjętego projektu współczesnej pedagogizacji 

„Kawiarenka pedagogiczna”. Niewystarczające zaangażowanie niektórych rodziców daje 

bowiem podstawy do utrwalania się u uczniów niekorzystnych zjawisk antyspołecznych 

tj. agresji słownej i fizycznej, autoagresji, braku motywacji do nauki i nieprzestrzegania 

obowiązujących norm zachowania w środowisku szkolnym i lokalnym. Kontynuowanie 

owocnej współpracy z Radą Rodziców celem ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych na płaszczyźnie zarówno szkoły jak i środowiska domowego ucznia. 

✓ Propagowanie i wspieranie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród rodziców  

i nauczycieli poprzez możliwość pozyskiwania, uaktualniania i wypożyczania ciekawych 

publikacji książkowych z biblioteki szkolnej i u pedagoga szkolnego. 

2) Wdrażanie w szkole realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego w oparciu o przyjęty 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz Projekt SPInKA (Szkolny Punkt 

Informacji Kariery) zarówno wśród uczniów jak i rodziców jak i nauczycieli. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

zainteresowanych: 

2017 10 2017 20 2017 30 

-wychowawcy, 

nauczyciele 

5 6 10 

-rodzice 5 14 20 

Liczba osób 

zainteresowanych: 

2018 20 2018 30 2018 40 

- wychowawcy, 

nauczyciele 

10 12 15 

- rodzice 10 18 30 

Liczba osób 

zainteresowanych: 

2019 30 2019 40 2019 50 

- wychowawcy, 

nauczyciele 

12 15 20 

- rodzice 18 25 30 

Liczba osób 

zainteresowanych: 

2020 40 2020 50 2020 50 

- wychowawcy, 

nauczyciele 

20 22 25 

- rodzice 20 28 30 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

250 500 1.000 1.500 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

250 500 1.000 1.500 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 60 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Kochaj i wymagaj – jak wychować szczęśliwe dziecko 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Rodzice dzieci uczęszczających do tarnowskich przedszkoli i szkół oraz zamieszkałych  

w Tarnowie pozostających w opiece domowej. Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni  

w tarnowskich placówkach oświatowych. 

 

CEL PROJEKTU 

Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Warsztaty psychoedukacyjne poszerzyły wiedzę uczestników na temat wychowania oraz 

zwiększyły się ich umiejętności wychowawcze; zdobytą wiedzę i umiejętności rodzice często 

wykorzystują w pracy z dziećmi, mają lepszy wgląd we własne potrzeby i emocje, większe 

zrozumienie potrzeb swoich dzieci, skuteczniej radzą sobie z wyznaczaniem granic, 

wyrażaniem emocji w sposób asertywny, rozwiązywaniem codziennych problemów 

wychowawczych. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba rodziców – 

uczestników spotkań 

warsztatowych 

2017 6 2017 4 2017 36 
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Liczba nauczycieli – 

uczestników spotkań 

warsztatowych 

6 4 2 

Liczba rodziców – 

uczestników grup 

wsparcia 

6 2 11 

Liczba nauczycieli – 

uczestników grup 

wsparcia 

6 3 2 

Liczba spotkań 

warsztatowych 

10 10 30 

Liczba spotkań grup 

wsparcia 

2 2-3 2 

Liczba nauczycieli – 

uczestników spotkań 

warsztatowych 

2018 12 2018 8 2018 24 

Liczba rodziców – 

uczestników grup 

wsparcia 

12 4 10 

Liczba nauczycieli – 

uczestników grup 

wsparcia 

12 6 7 

Liczba spotkań 

warsztatowych 

10 10 6 

Liczba spotkań grup 

wsparcia 

2 2-3 30 

Liczba nauczycieli – 

uczestników spotkań 

warsztatowych 

12 8  

Liczba nauczycieli – 

uczestników spotkań 

warsztatowych 

2019 12 2019 8 2019 42 

Liczba rodziców – 

uczestników grup 

wsparcia 

12 8 5 

Liczba nauczycieli – 

uczestników grup 

wsparcia 

12 4 1 

Liczba spotkań 

warsztatowych 

12 6 31 

Liczba spotkań grup 

wsparcia 

10 10 4 
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Liczba nauczycieli – 

uczestników spotkań 

warsztatowych 

2 2-3 7 

Liczba nauczycieli – 

uczestników spotkań 

warsztatowych 

2020 12 2020 8 2020 0 

Liczba rodziców – 

uczestników grup 

wsparcia 

12 8 0 

Liczba nauczycieli – 

uczestników grup 

wsparcia 

12 4 0 

Liczba spotkań 

warsztatowych 

12 6 0 

Liczba spotkań grup 

wsparcia 

10 10 0 

Liczba nauczycieli – 

uczestników spotkań 

warsztatowych 

2 2-3 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

3.900 7.800 7.800 7.800 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

250 1.150,00 1.377 0 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Styczeń 2017 r. – czerwiec 2020 r. 

 

PROJEKT NR 61 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Letnie porady dla mamy i taty 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W 2020 r. nie ogłoszono konkursu na ww. zadanie.” 
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PROJEKT NR 62 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W roku 2020 zadanie nie było realizowane.” 

 

PROJEKT NR 63 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Poradnik pozytywnego uczenia 

Projekt Pałacu Młodzieży, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi:  

„Nie realizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19.” 

 

PROJEKT NR 64 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Tarnowski Festiwal Kreatywności - KREATOR 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Projekt nie realizowany w 2020 r. z powodu braku organizacji 

pozarządowej lub podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego 

zainteresowanego/mającego możliwość realizacji wyżej wymienionego zadania.” 

 

PROJEKT NR 65 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Tarnowskie Drogi do Niepodległości – Wystawa 

Projekt Pałacu Młodzieży, nie monitorowany od 2019 roku. Projekt przewidziany był do 

realizacji w latach 2017-2018. Termin ukończenia realizacji projektu zapisano na rok 2018. 

 

PROJEKT NR 66 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym  

i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem i cechami autystycznymi oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także do dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu 

lekkim i umiarkowanym oraz do dzieci niepełnosprawnych z powodu znaczącego 

niedosłuchu lub głuchoty. Działaniami projektu obejmowani są także rodzice i opiekunowie 

dzieci. 
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CEL PROJEKTU 

Poprawa jakości życia oraz pomoc w integracji społecznej niepełnosprawnych dzieci. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Działaniami zadania terapeutycznego zostało objętych 11 dzieci niepełnosprawnych  

z zespołem Downa oraz ich rodzice. W ramach terapii prowadzono rehabilitację obejmującą 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, na którą składały się następujące działania: 

zajęcia ogólno ruchowe rozwijającą motorykę dużą i małą, gimnastyka korekcyjna, terapia 

zajęciowa stymulująca sprawności manualne i grafomotoryczne oraz terapia 

neurologopedyczna zwiększająca aktywność mięśni ustno - twarzowych. Uzyskano 

zróżnicowane efekty zdrowotne, między innymi poprawę ogólnej sprawności 

psychoruchowej, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, poprawę jakości życia dzieci oraz 

wyposażenie rodziców w praktyczną wiedzę pomocną do opieki nad dzieckiem w domu.  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba dzieci  

i młodzieży objętych 

diagnozą, terapią 

i rehabilitacją. 

2017 54 2017 54 2017 43 

Liczba rodziców  

i opiekunów objętych 

poradnictwem 

54 54 43 

Liczba dzieci  

i młodzieży objętych 

diagnozą, terapią  

i rehabilitacją. 

2018 58 2018 58 2018 42 

Liczba rodziców  

i opiekunów objętych 

poradnictwem 

58 58 42 

Liczba dzieci  

i młodzieży objętych 

diagnozą, terapią  

i rehabilitacją. 

2019 58 2019 58 2019  46 

Liczba rodziców  

i opiekunów objętych 

poradnictwem 

58 58 46 

Liczba dzieci  

i młodzieży objętych 

diagnozą, terapią 

i rehabilitacją. 

2020 58 2020 58 2020 11 
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Liczba rodziców 

i opiekunów objętych 

poradnictwem 

58 58 11 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki finansowe Gminy Miasta Tarnowa, środki własne bezpośredniego realizatora zadania. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

62.000 66.000 66.000 66.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

60.954,24 43.280.38 60.069,35 10.701,70 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. i kontynuacja do 2020 r. 

 

PROJEKT NR 67 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu lub 

powodujących dysfunkcję narządu ruchu 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Projekt skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności 

narządu ruchu, które wymagają rehabilitacji. 

 

CEL PROJEKTU 

Poprawa i podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej osób z dysfunkcją 

narządu ruchu. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Celem głównym programu rehabilitacyjnego było zwiększenie sprawności ruchowej, 

niwelowanie dysfunkcji wynikających z uszkodzenia narządu ruchu i samodzielności osób 

ciężko chorych, zmniejszenie dolegliwości bólowych a także poprawa psychicznego stanu 

zdrowia i jakości życia. Dzięki zastosowanej terapii uzyskano u części pacjentów poprawę 

lokomocji i ogólnej sprawności, natomiast u osób z ciężkim stopniem niepełnosprawności 

rehabilitacja pozwoliła zachować wydolność fizyczną na dotychczasowym poziomie. 

Terapia przyczyniła się do poprawy równowagi psychicznej, chorzy lepiej radzili sobie ze 

stresem, a w niektórych przypadkach nauczyli się obsługiwać posiadany sprzęt 

rehabilitacyjny, z którego wcześniej nie potrafili skorzystać. 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

objętych rehabilitacją 

domową 

 

2017 

35  

2017 

35  

2017 

73 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

objętych rehabilitacją 

w gabinecie 

rehabilitacyjnym  

45 45 46 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

objętych rehabilitacją 

domową 

2018 40 2018 40 2018 66 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

objętych rehabilitacją 

w gabinecie 

rehabilitacyjnym  

45 45 34 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

objętych rehabilitacją 

domową 

2019 40 2019 40 2019 72 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

objętych rehabilitacją 

w gabinecie 

rehabilitacyjnym  

45 45 30 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

objętych rehabilitacją 

domową 

2020 40 2020 40 2020 55 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

objętych rehabilitacją 

w gabinecie 

rehabilitacyjnym  

45 45 15 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki finansowe Gminy Miasta Tarnowa, środki własne bezpośredniego realizatora zadania. 
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RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

70.000 74.000 74.000 74.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

95.452,49 80.724,52 90.639,22 65.795,42 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. i kontynuacja do 2020 r. 

 

PROJEKT NR 68 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Program szczepień ochronnych w populacji zwiększonego ryzyka – szczepienia 

przeciwko grypie (sezonowej) u kobiet i mężczyzn po 65 roku życia 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Projekt skierowany jest do ściśle określonej populacji szczególnego ryzyka tj. kobiet            i 

mężczyzn w wieku 65 lat i powyżej, zameldowanych na terenie miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Zapobieganie zachorowaniu na grypę sezonową oraz zmniejszenie powikłań pogrypowych 

stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia osób starszych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W roku 2020 bezpłatnymi szczepieniami przeciwko grypie objęto 1335 mieszkańców 

Tarnowa w populacji „60+”. Miasto Tarnów w bieżącym roku pozyskało dofinansowanie 

programu szczepień z Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Krakowie, dzięki któremu zwiększono liczbę osób uczestniczących w programie. 

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej nie są szczepieniami obowiązkowymi, tym samym 

są odpłatne. Program umożliwił objęcie szczepieniami nieodpłatnymi 6% populacji 

docelowej, która należy do tzw. grupy ryzyka, czyli osób zagrożonych zachorowaniem  

i powikłaniami mogącymi wystąpić po zachorowaniu. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób w wieku 

65 lat i powyżej 

objętych 

szczepieniami 

2017 1.800 2017 1.800 2017 1.540 
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Liczba osób w wieku 

65 lat i powyżej 

objętych 

szczepieniami 

2018 1.950 2018 1.950 2018 2.367 

Liczba osób w wieku 

65 lat i powyżej 

objętych 

szczepieniami 

2019 2.100 2019 2.100 2019 1.330 

Liczba osób w wieku 

65 lat i powyżej 

objętych 

szczepieniami 

2020 2.250 2020 2.250 2020 1.333 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki finansowe Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

60.000 65.000 70.000 75.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

59.996,37 97.524,20 58.779,25 58.779,25 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017-2020. 

 

PROJEKT NR 69 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Modernizacja stacji dializ w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego wymagający hemodializoterapii. 

 

CEL PROJEKTU 

Poprawa jakości świadczonych usług i komfortu pacjentów. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Przebudowane i zmodernizowane pomieszczenia stacji dializ;  

Zakupione całe nowe wyposażenie stacji – 9 „sztucznych nerek”, stacja uzdatniania wody, 

łóżka dla pacjentów oraz pozostałe wyposażenie; 
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Projekt zrealizowany w 2017 roku. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba 

stanowisk/łóżek 

2017 9 2017 9 2017 9 

Liczba hemodializ 4.700 5.200 5.013 

Liczba 

stanowisk/łóżek 

2018 9 2018 9 2018 9 

Liczba hemodializ 5.200 5.700 4 895 

Liczba 

stanowisk/łóżek 

2019 9 2019 9 2019 9 

Liczba hemodializ 5.200 5.700 5.308 

Liczba 

stanowisk/łóżek 

2020 9 2020 9 2020 9 

Liczba hemodializ 5.200 5.700 4.616 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.000.000 - - - 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.213.684 - - - 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r.  

 

PROJEKT NR 70 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Uruchomienie oddziału rehabilitacji dziennej (ogólnoustrojowej i kardiologicznej)  

w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Pacjenci Szpitala – mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego po zakończonej 

hospitalizacji, wymagający wczesnej rehabilitacji medycznej. 
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CEL PROJEKTU 

Poprawa jakości życia mieszkańców, ograniczenie skutków oraz kosztów społecznych 

niepełnosprawności. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W 2018 roku projekt zrealizowany – uruchomiona i prowadzona ciągła działalność: 

- oddziału rehabilitacji dziennej o profilu ogólnoustrojowym 

- oddziału rehabilitacji dziennej o profilu kardiologicznym  

W związku z wytycznymi NFZ z uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 r. okresowo 

wstrzymana działalność oddziału.  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób objętych 

rehabilitacją 

2017 0 2017 450 2017 15 

Liczba zabiegów 0 30.375 1.261 

Liczba osób objętych 

rehabilitacją 

2018 450 2018 480 2018 363 

Liczba zabiegów 30.375 32.400 37.239 

Liczba osób objętych 

rehabilitacją 

2019 480 2019 500 2019 329 

Liczba zabiegów 32.400 36.000 31.936 

Liczba osób objętych 

rehabilitacją 

2020 500 2020 500 2020 244 

Liczba zabiegów 36.000 37.500 23.907 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Dysponenci środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń zdrowotnych. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

650.000 700.000 730.000 750.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

23.000 420.000 441.221 426.404 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. – 2020 r. – działalność ciągła. 
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PROJEKT NR 71 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Utworzenie centrum leczenia chorób układu krążenia i naczyń w Specjalistycznym 

Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 

 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie dostępu oraz poprawa jakości usług medycznych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W IV kw. 2020 r. zostało utworzone centrum chorób układu krążenia i naczyń  

w nowo wybudowanym obiekcie - działalność od 2021 r. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba łóżek  2017 - 2017 - 2017 - 

Liczba leczonych  - - - 

Liczba łóżek  2018 - 2018 - 2018 - 

Liczba leczonych  - - - 

Liczba łóżek  2019 65 2019 65 2019 0 

Liczba leczonych  2.000 2.200 0 

Liczba łóżek  2020 65 2020 65 2020 65 

Liczba leczonych  2.000 2.200 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Gmina Miasta Tarnowa, Szpital, RPOWM. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.000.000 9.000.000 - 9.000.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

85.608 5.000 10.732.600 

 

9.128.628 

 

 W projekcie zapisanym do realizacji i przyjętym w drodze uchwały nie były planowane koszty 

na 2020 rok. W przesłanej karcie monitoringowej za 2020 rok pojawiła się korekta. 
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TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

W 2017 r. – 2018 r. prace projektowe oraz utworzenie bazy. Od 2019 roku działalność ciągła, 

finansowana ze środków systemu ubezpieczeń zdrowotnych (budżetu państwa). 

 

PROJEKT NR 72 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Utworzenie oddziału reumatologii w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

Projekt Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W Programie planowane były w 2017 r. – 2018 r. prace 

projektowe oraz utworzenie bazy oddziału a od 2019 roku działalność ciągła, finansowana 

ze środków systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Plany wstrzymane w związku z prowadzoną 

w 2020 roku budową nowego pawilonu (a więc brakiem wolnych powierzchni na utworzenie 

łóżek reumatologicznych) oraz w związku z pandemią COVID-19, która wymagała/wymaga  

w 2020/2021 przekształcenia części bazy łóżkowej na potrzeby chorych na SARS-CoV-2.” 

 

PROJEKT NR 73 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zakup specjalistycznej aparatury do pracowni diagnostycznych Specjalistycznego 

Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 

 

CEL PROJEKTU 

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Zakupiono 11 szt. urządzeń do diagnostyki – bronchofiberoskop, przewoźny aparat RTG, 

echokardiograf, system monitoringu kardiologicznego, platforma do obserwacji parametrów 

hemodynamicznych (w tym rzutów serca), aparaty holterowskie – wartość 995 tys. zł. 

Z uwagi na pandemię koronawirusa zakupiono szereg urządzeń i aparatury medycznej do 

walki z COVID-19. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta  

Liczba urządzeń 2017 4 2017 4 2017 9 

Liczba urządzeń 2018 3 2018 3 2018 16 

Liczba urządzeń 2019 1 2019 1 2019 7 

Liczba urządzeń 2020 2 2020 2 2020 11 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki własne Szpitala, budżet GMT, RPOWM. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

800.000 800.000 3.000.000 4.000.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.280.075 818. 944 610.141 2.800.596 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. - 2020 r. 

 

PROJEKT NR 74 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Utworzenie oddziału geriatrii w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

Projekt Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W Programie planowane były w 2017 r. – 2018 r. prace 

projektowe oraz utworzenie bazy oddziału a od 2019 roku działalność ciągła, finansowana 

ze środków systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Plany zostały przesunięte na 2021/2022 rok 

w związku z prowadzoną w 2020 roku budową nowego pawilonu (a więc brakiem wolnych 

powierzchni na utworzenie łóżek geriatrycznych) oraz w związku z pandemią COVID-19, 

która wymagała/wymaga w 2020/2021 przekształcenia części bazy łóżkowej na potrzeby 

chorych na SARS-CoV-2.” 

 

PROJEKT NR 75 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie 

tarnowskim poprzez utworzenie i prowadzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia 

Opiekunów Osób Niesamodzielnych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby zależne oraz opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych z subregionu 

tarnowskiego. 

 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie dostępności oraz jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich 

opiekunów. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1) Objęcie wsparciem 170 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie opieki zastępczej realizowanej  

w ośrodku oraz miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej (w tym 130 osób, które 

skorzystały ze wsparcia po raz pierwszy). Od początku projektu zapewniono opiekę 

zastępczą dla 300 osób. 

2) Podniesienie kompetencji w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi dla 60 

opiekunów. Od początku projektu: 84. 

3) Podniesienie kompetencji cyfrowych dla 5 osób poprzez organizację szkoleń cyfrowych 

zwiększających umiejętności obsługi komputera oraz Internetu. 

4) Objęcie wsparciem coacha 34 opiekunów osób niesamodzielnych. Od początku projektu: 

41. 

5) Udostępnienie sprzętów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz nauka obsługi  

i doradztwo w zakresie jego wykorzystania dla 477 osób (w tym 408 osób, które 

skorzystały ze wsparcia po raz pierwszy). Od początku projektu wypożyczono sprzęt dla 

723 osób. 

Edukacja kierowana do służby zdrowia i pomocy społecznej poprzez organizację spotkań 

informacyjno-edukacyjnych dla 112 osób. Od początku projektu: 191. Zwiększenie dostępu 

opiekunów do informacji nt. dostępnego wsparcia dla osób niesamodzielnych. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób objętych 

świadczonymi  

w projekcie usługami 

2018 400 2018 400 2018 0 

Liczba opiekunów 

nieformalnych osób 

niesamodzielnych 

objętych warsztatami  

z zakresu opieki 

24 24 0 

Liczba osób 

niesamodzielnych 

objętych opieką 

zastępczą 

252 252 0 

Liczba osób objętych 

świadczonymi  

w projekcie usługami 

2019 600 2019 600 2019 632 

Liczba opiekunów 

nieformalnych osób 

niesamodzielnych 

objętych warsztatami  

z zakresu opieki 

48 48 24 



316 

 

Liczba osób 

niesamodzielnych 

objętych opieką 

zastępczą 

430 430 170 

Liczba osób objętych 

świadczonymi  

w projekcie usługami 

2020 600 2020 600 2020 1.102 

Liczba opiekunów 

nieformalnych osób 

niesamodzielnych 

objętych warsztatami  

z zakresu opieki 

36 36 60 

Liczba osób 

niesamodzielnych 

objętych opieką 

zastępczą 

430 430 130 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

Wkład własny GMT. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.000.000 2.987.735 2.581.608 2.460.740 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

0 14.180,45 1.958.621,42  1.511.937,97 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

 

PROJEKT NR 76 

 

TYTUŁ  

Przebudowa I piętra budynku Mościckiego Centrum Medycznego z przeznaczeniem na 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

Projekt Mościckiego Centrum Medycznego, nie monitorowany od 2018 roku. Projekt 

przewidziany był do realizacji w ciągu jednego roku. Termin ukończenia realizacji projektu 

zapisano na rok 2017. 
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PROJEKT NR 77 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Aktywny uczestnik – wspieram osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Kingi 

 

CEL PROJEKTU 

Aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Działania w projekcie skierowane były bezpośrednio do społeczności osób 

niepełnosprawnych przy wsparciu rodziny, pracowników ŚDS, wolontariuszy i przyjaciół. 

Jak w poprzednich latach stanowiły uzupełnienie usług świadczonych przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy. Osoby niepełnosprawne często mają problem z zagospodarowaniem 

czasu wolnego. Podczas trwania projektu mogli poznać i rozwijać swoje zainteresowania jak 

kino, teatr, wycieczki , zwiedzanie muzeów, zabytków, zawody sportowe, występy i pokazy 

artystyczne, przygotowywanie przedstawień okolicznościowych. Głównym celem projektu 

było aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu przez osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną, stworzenie im możliwości do radosnego przeżywania swojego życia. 

Celem zajęć było pokazanie i uświadomienie uczestnikom, że „potrafią” czyli obudzenie  

w nich na nowo wiary we własne możliwości, pobudzenie chęci rozwoju osobistego 

uczestników przez ciekawe i kreatywne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie ich 

samodzielności i aktywności społecznej oraz zwiększenie samooceny. 

Podejmowaliśmy wszelkie starania, aby sytuacje dnia codziennego, jak wyjście do sklepu, 

spacer po parku uczynić sytuacjami zmniejszającymi izolacje osób niepełnosprawnych, 

podejmowaliśmy wysiłki, by te sytuacje uczynić sytuacjami integrującymi osoby 

niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym. 

W tej perspektywie realizowane zadania przyczyniły się do poszerzenia horyzontów  

i zainteresowania szeroko rozumianą kulturą. Wpłynęły także na rozwój osobistego 

potencjału uczestników projektu. 

Wszystkie realizowane w ramach projektu wyjścia i wyjazdy dały uczestnikom projektu 

możliwość rozwijania się i nawiązywania właściwych relacji międzyludzkich, umożliwiły 

realną integrację ze sprawną częścią społeczeństwa lokalnego, przełamywały wiele barier 

społecznych i zdrowotnych, rozwijały kreatywność osób biorących w nim udział. 

W roku 2020 nie udało się uczestnikom przedstawić szerokiego wachlarza usług kulturalnych 

w których mogliby wziąć udział razem ze swoją rodziną ze względu na obostrzenia sanitarne 

związane z pandemią. Trudności sprawiły, że byliśmy zmuszeni szukać innych skutecznych 

rozwiązań aby sprostać wyzwaniu jakie zakłada ten projekt.  

- Uczestnicy projektu uczyli się spędzać czas poprzez osobiste poszukiwanie ulubionej formy 

aktywności twórczej, 

- odnalezienie hobby i poszerzanie wiedzy pracy na komputerze, 
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- rozwój osobistego potencjału twórczego, własnych możliwości oraz podniesienie własnej 

wartości. 

W ramach projektu uczestnicy cyklicznie spotykali się na zajęciach grupy teatralnej, gdzie 

przygotowywali programy artystyczne czego efektem było przygotowanie kilku 

przedstawień: 

- „Jasełka” 

- „Być Kobietą”, 

- „Szansa na sukces”, 

- „Przegląd piosenki” 

- Konkurs „Co wiem o Janie Pawle II”, 

- Konkurs plastyczny  

Uczestnicy projektu wzięli udział w zabawie noworocznej organizowanej przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Kingi. 

-Wzięli udział w wycieczce do Bałtowa, 

- Zwiedzali szopki noworoczne w kościołach tarnowskich, 

- Zorganizowano w dwóch małych grupach wyjazd do Krakowa – zwiedzanie szopek, 

- Wzięli udział w wyprawie na Górę Św. Marcina. 

W ramach projektu zorganizowano wystawę prac wykonywanych także w domu z rodzicami 

i opiekunami. 

Osoby niepełnosprawne słabe, czy chore, stają się przysłowiową „solą ziemi”, bez których 

trudno by docenić wartość ludzkiej sprawności, wartość zdrowia a nawet samego życia. Przez 

swoją obecność w przestrzeni publicznej, pokazali, że można dokonywać zwykłych rzeczy, 

ale i całkiem trudnych, nie będąc w pełni sprawnymi. Poprzez swoją wrażliwość, pomagali 

zobaczyć rzeczywistość świata taką, jaka jest, a nie jaką chcielibyśmy widzieć. Spotkanie  

z osobą niepełnosprawną umysłowo i fizycznie niejednokrotnie pomagało nam  

w zrozumieniu istoty człowieczeństwa, sensu pomagania – uczy sensu relacji osobowych. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 2017 15 2017 10 2017 25 

Liczba uczestników 2018 15 2018 10 2018 15 

Liczba uczestników 2019 15 2019 10 2019 15 

Liczba uczestników 2020 15 2020 10 2020 15 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki własne 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.200 1.200 1.200 1.200 
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Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

550 500 500 

Wkład 

osobowy 

500 

Wkład 

osobowy 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 78 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Projekt nie realizowany w 2020 r. ze względu na panującą 

sytuację epidemiologiczną.” 

 

PROJEKT NR 79 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Na szlaku historii ze ścieżką zdrowia 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Uczestnicy, wolontariusze, rodziny uczestników i pracownicy Środowiskowego Domu 

Samopomocy 

 

CEL PROJEKTU 

Upowszechnienie rozwoju fizycznego i kulturowego wśród uczestników, wolontariuszy         i 

rodzin uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Kingi. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, poszerzanie wiedzy 

ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej 

i sportowej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu. 

Założeniem projektu było upowszechnianie rozwoju fizycznego jego uczestników  

i poznawanie historii najbliższej okolicy. Uczestnikami projektu były osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną, których wspierali terapeuci, rodziny, wolontariusze  

i przyjaciele. W ramach realizacji tego projektu uczestnicy pracowali przez cały rok nad 

wzbogaceniem swoich wiadomości dotyczących zdrowego stylu życia i aktywnego 

wypoczynku, wzbogacali wiedzę dotyczącą regionu.  

Wszelkie podejmowane działania miały na celu popularyzację wiedzy na temat funkcji 

zdrowotnej aktywnego trybu życia, wdrażanie do zachowań prozdrowotnych. Miało to 

zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu i zwiększanie zainteresowania historią 

najbliższej okolicy. 
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Jednocześnie wszelkie działania realizowane w ramach projektu „Na szlaku historii ze 

ścieżką zdrowia” sprowadzały się również do ukazania danego regionu, a co się z tym wiąże 

ukształtowania poczucia tożsamości czyli przynależenia. 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają często ograniczone możliwości spędzania 

wolnego czasu w sposób aktywny. Często również nie znają obiektów rekreacyjnych  

z których mogliby korzystać. Dlatego celem tego projektu było wprowadzenie pozytywnych 

zmian w ich dotychczasowym życiu. Realizowane zadanie przyczyniło się do wspólnego 

eksplorowania ciekawych, a zbyt mało propagowanych atrakcji miejskich, w postaci 

ciekawych elementów ukrytych w przestrzeni miasta oraz sprawnego poruszania się  

w terenie. 

Motywem przewodnim było połączenie walorów edukacyjnych, zdrowotnych  

i integrujących pokolenia. Ważną częścią przekazu zawartego w przedsięwzięciu było 

spojrzenie na historię Tarnowa w kontekście istotnych obiektów kultury. Dla uczestników 

spacery z kijkami były okazją do czytania historii zawartych w murach kościołów, 

budynków, kamienic i ich dekoracji. Spacery miały zachęcać do odkrywania wiedzy. 

 

1. 2020 roku treningi Nordic Walking, 

2. Spacery z kijkami podczas, których uczestnicy zwiedzali najbliższą okolicę, 

poznawali historię i walory przyrodnicze okolicy, 

Wśród miejsc, które odwiedzali znalazły się m.in.: 

- Ruiny zamku na Górze św. Marcina, 

- Zbiornik wodny ”Kantoria” i przylegające do niego tereny rekreacyjne, 

- Kamienice na tarnowskiej Starówce, 

- Bulwary nad Wątokiem, 

- Park „Westerplatte”, 

3. Cykliczne wyjścia na siłownie plenerowe przy stadionie „Błękitnych” i w Parku 

Strzeleckim, 

4. Zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, 

6. Spędzanie czasu wolnego w tarnowskich parkach, 

- Park Piaskówka, 

- Park Sanguszków, 

- Park Strzelecki 

Organizacja „Dnia Aktywności Fizycznej” w trakcie których uczestnicy brali udział w grach 

i zawodach sportowych. 

W trakcie trwania przedsięwzięcia uczestnicy mieli szansę na wymianę doświadczeń, 

pomysłów, dobrych praktyk niezbędnych w rozwoju osobistym. Osoby  

z niepełnosprawnościami miały okazje do poprawienia kondycji fizycznej, wzbogacenia 

wiedzy historycznej i poszerzenia wiadomości o otaczającym świecie. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 2017 100 2017 120 2017 25 

Liczba uczestników 2018 100 2018 120 2018 20 
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Liczba uczestników 2019 100 2019 120 2019 25 

Liczba uczestników 2020 100 2020 120 2020 25 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki własne realizatora projektu. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.500 1.000 1.000 1.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

550 550 500,- 

Wkład 

osobowy 

500,- 

Wkład 

osobowy 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. z możliwością kontynuacji zadania. 

 

PROJEKT NR 80 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Radość bycia razem 

Projekt PSONI Koło w Tarnowie, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi: „W 2020 r. 

projekt „ Radość bycia razem” nie był realizowany.” 

 

PROJEKT NR 81 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

„Razem do celu” - Wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

CEL PROJEKTU 

Wsparcie we wszystkich wymiarach życia duchowego i emocjonalnego. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Członkowie rodziny dostrzegają, że dla osoby niepełnosprawnej możliwość´ przebywania  

w swym naturalnym otoczeniu jest często podstawowa˛ kwestia˛, która decyduje o jej chęci 

do życia. 

W ramach projektu dla osób zainteresowanych zorganizowano cykl zajęć prowadzonych 

przez specjalistów. 
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W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez okres 12 

m-cy. Każde zajęcia trwały 2 godziny i były prowadzone w małych grupach. 

Celem zajęć było nabycie podstawowych kompetencji terapeutycznych przez rodziny  

i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Szkolenia dla rodzin które sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną obejmowały także 

zajęcia na temat budowania dobrej relacji ze społeczeństwem. 

Efektem było: 

- Przeprowadzono 16 godzin szkoleń, 

- Zintegrowanie 20 osób, oraz stworzenie im miejsca gdzie mogli się spotkać, 

- Nastąpiło zwiększenie u beneficjentów postawy asertywnej, wzrost wiary we własne siły, 

- Przełamanie barier w komunikacji społecznej, poprawa interakcji, 

- W okresie objętym obostrzeniami sanitarnymi zajęcia indywidualne odbywały się drogą 

telefoniczną. W ramach zajęć odbywały się indywidualne konsultacje z pracownikiem 

socjalnym, z psychologiem, - gdzie otrzymywali pomoc psychologiczną, instruktaż, 

wsparcie, poradnictwo prawne i socjalne. 

Organizowano spotkania z dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy, 

Powstały grupy wsparcia w liczbie do 5 osób, 

- Prowadzono zajęcia tematyczne (hobbystyczne), warsztaty dla rodziców i opiekunów oraz 

uczestników jako forma relaksu. 

- Wdrażanie do aktywności sportowej i rozwijanie indywidualnych zainteresowań 

sportowych, popularyzacja wśród rodzin osób niepełnosprawnych różnych dyscyplin 

sportowych, celem poszerzenia kompetencji społecznych oraz poprawa kondycji 

psychofizycznej, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych i tym samym przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 

- Zorganizowano zawody sportowe, wyjazd integracyjny. 

- Zorganizowano wyjazd na Jasną Górę - Rodziny uczestników miały możliwość uzyskania 

pomocy duchowej uczestnicząc, w dniach skupienia, 

- Zorganizowano na terenie Ośrodka piknik integracyjny, na którym mogli skorzystać ze 

szkolenia wewnętrznego - „Relaks muzyką i tańcem”, 

- Chodziło przede wszystkim o zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa głównie poprzez: 

życzliwe zainteresowanie się˛ problemami życiowymi osoby niepełnosprawnej i jej rodziny; 

udzielanie wyczerpujących i zrozumiałych informacji; wspólne rozważanie możliwości 

rozwiązywania określonego problemu; poszukiwanie różnorodnych źródeł uzyskania 

pomocy i wsparcia społecznego. 

Mieli również możliwość poprawić swoją kondycję fizyczną, odstresować się poprzez 

aktywność fizyczną, zmienić chociaż na trochę środowisko, zawrzeć nowe znajomości oraz 

nabyć wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. 

Odbywały się spotkania w małych grupach tzw. „grupy wsparcia” gdzie uczestnicy projektu 

mieli możliwość wymiany poglądów, podzielenia się własnymi problemami,  

Uczestniczyli w trzech wyjazdach integracyjnych: 

- Pielgrzymka do Częstochowy w małych grupach, 

- Wyjazd rekreacyjny do Bałtowa. 
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Stworzyliśmy Rodzinom możliwość wyjazdów wakacyjnych na wycieczki, 

organizowaliśmy grillowanie. Współpracowaliśmy z rodzinami w zakresie rozwiązywania 

problemów, wskazywaliśmy instytucje, które mogą przyjść z pomocą. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

grupy warsztatowej 

2017 30 2017 25 2017 30 

Liczba spotkań grupy 

warsztatowej 

5 3 5 

Liczba spotkań 

indywidualnych 

psychologiem, 

Spotkania z księdzem 

psychoterapeutą 

12 10 12 

Liczba uczestników 

grupy warsztatowej 

2018 30 2018 25 2018 30 

Liczba spotkań grupy 

warsztatowej 

5 3 3 

Liczba spotkań 

indywidualnych 

psychologiem, 

Spotkania z księdzem 

psychoterapeutą 

12 10 12 

Liczba uczestników 

grupy warsztatowej 

2019 30 2019 25 2019 30 

Liczba spotkań grupy 

warsztatowej 

5 3 5 

Liczba spotkań 

indywidualnych 

psychologiem, 

Spotkania z księdzem 

psychoterapeutą 

12 10 12 

Liczba uczestników 

grupy warsztatowej 

2020 30 2020 25 2020 25 

Liczba spotkań grupy 

warsztatowej 

5 3 5 

Liczba spotkań 

indywidualnych 

psychologiem, 

Spotkania z księdzem 

psychoterapeutą 

12 10 10 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki własne realizatora projektu. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

5.000 6.000 7.000 7.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

2.000 1.500 5000,- 

Wkład 

osobowy 

3.500 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. z możliwością kontynuacji zadania 

 

PROJEKT NR 82 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę 

Projekt PSONI Koło w Tarnowie, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi: „W 2020 r. 

projekt „Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę” nie był realizowany.” 

 

PROJEKT NR 83 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Bo lubię być 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby z niepełną sprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

CEL PROJEKTU 

Aktywizacja społeczna osób z niepełną sprawnością (intelektualną, zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością sprzężoną) oraz ich rodziców i opiekunów. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Lepiej radzi sobie w sytuacjach dla niego trudnych i konfliktowych. Częściej stara się 

zapanować nad negatywnymi emocjami. 

2. Poprawił swoje zachowanie jest bardziej tolerancyjny w stosunku do innych. Stara się 

uważniej słuchać tego, co mają koledzy do powiedzenia oraz brać pod uwagę, że każdy 

może mieć własne zdanie i pogląd na daną sprawę. Nierzadko okazuje zainteresowanie  

i troskę koleżankom i kolegom, częściej zauważa ich potrzeby, bądź gorsze samopoczucie. 
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3. Uczestniczka wykazuje większą aktywność w kontaktach społecznych. Jest bardziej 

otwarta i towarzyska i swobodniej nawiązuje relacje z innymi. Lepiej radzi sobie  

z wyrażaniem własnych poglądów i potrzeb. Wykazuje większą aktywność i chęć  

w podejmowaniu dodatkowych zadań i ról społecznych. 

4. Stał się bardziej aktywny i częściej nawiązuje relacje społeczne. 

5. Został wdrożony do samodzielnego poruszania się środkami komunikacji publicznej  

i obecnie dojeżdża bez nadzoru terapeuty do Warsztatu. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

2017 43 2017 43 2017 43 

Liczba opiekunów 

osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

35 35 35 

Ilość 

zorganizowanych 

wydarzeń 

10 10 10 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

2018 43 2018 43 2018 44 

Liczba opiekunów 

osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

35 35 44 

Ilość 

zorganizowanych 

wydarzeń 

10 10 11 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

2019 43 2019 43 2019 48 

Liczba opiekunów 

osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

35 35 35 
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Ilość 

zorganizowanych 

wydarzeń 

10 10 15 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

2020 43 2020 43 2020 48 

Liczba opiekunów 

osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

35 35 35 

Ilość 

zorganizowanych 

wydarzeń 

10 10 9 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Fundacja REPI 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

3.000 3.000 3.000 3.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

3.200 3.600 9.211,19 18.500 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 84 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Droga na szczyt 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby z niepełną sprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

CEL PROJEKTU 

Aktywizacja sportowa osób z niepełną sprawnością intelektualną, zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością sprzężoną. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Systematycznie brał udział w gimnastyce ogólnousprawniającej, ćwiczeniach 

wzmacniających, profilaktyce rozwoju najczęstszych dolegliwości aparatu ruchu.  

2. Znacznie wzmocnił siłę mięśniową mięśnia dwugłowego ramienia. Poprawił estetykę,  

i koordynację ruchową podczas wykonywania ćwiczeń. Zaczął kontynuować treningi 

wspinaczkowe, a każde wyjście sprawia, że czuje się coraz pewniej. Podczas tych 

treningów Damian wykazuje się zaangażowaniem i stosuje się do wskazówek trenera. 

3. W styczniu Edward wziął udział w Igrzyskach Wspinaczkowych dla Osób  

z Niepełnosprawnością w Krakowie rywalizując o miejsce na podium z osobami  

z różnych środowisk i ośrodków. 

4. Zaczęła uczestniczyć w zajęciach wspinaczkowych, gdzie z każdym treningiem wykazuję 

się większą gibkością i precyzją wspinania. 

5. Jest w coraz lepszej formie ruchowej i siłowej, która pozwala mu na pokonywanie 

najtrudniejszych dróg ze skomplikowanymi chwytami. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

treningów 

2017 10 2017 10 2017 10 

Liczba zawodników 

zawodów 

ogólnopolskich 

60 60 74 

Liczba studentów 

PWSZ 

zaangażowanych 

w realizację projektu 

12 12 12 

Liczba uczestników 

treningów 

2018 10 2018 10 2018 
10 

Liczba zawodników 

zawodów 

ogólnopolskich 

60 65 

71 

Liczba studentów 

PWSZ 

zaangażowanych  

w realizację projektu 

12 12 

14 

Liczba uczestników 

treningów 

2019 10 2019 10 2019 10 

Liczba zawodników 

zawodów 

ogólnopolskich 

65 70 72 
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Liczba studentów 

PWSZ 

zaangażowanych  

w realizację projektu 

12 12 13 

Liczba uczestników 

treningów 

2020 10 2020 10 2020 13 

Liczba zawodników 

zawodów 

ogólnopolskich 

70 75 0 

(ze względu 

na 

pandemię) 

Liczba studentów 

PWSZ 

zaangażowanych  

w realizację projektu 

12 12 5 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa, 

- Fundacja REPI, 

- Sponsorzy – firmy i osoby prywatne, 

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

6.000 6.500 7.000 7.500 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

6.300 8.500 9.112,51 5.144,13 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Termin rozpoczęcia 01 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony 

 

PROJEKT NR 85 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Galeria Twórczości Artystów Niepełnosprawnych „Aniołowo” miejscem rozwijającym 

i promującym talent plastyczny osób niepełnosprawnych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Projekt obejmie swoim zasięgiem osoby niepełnosprawne uczęszczające na zajęcia 

terapeutyczne do Warsztatów Terapii Zajęciowej z Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego,         

a więc grupę ok. 200 osób. Ponadto obejmie również pensjonariuszy Domów Pomocy 

Społecznej, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dotknięte niepełnosprawnością, tj. 
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Szkoły integracyjne i Specjalne, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Przedszkola Specjalne 

oraz osoby z niepełnosprawnością – mieszkańców miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych poprzez udział                w 

konkursach, warsztatach i akcjach plastycznych oraz umożliwienie im prezentacji dorobku 

twórczego w formie wystaw i kiermaszów. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Instalacja parasoli nad ul. Piekarską – realizacja WTZ przy SOSW w Tarnowie. 

2. Przegląd twórczości WTZ przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Piast” – 50 

osób. 

3. Przegląd Twórczości Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych koło w Tarnowie – 50 osób. 

4. Wystawa wspólna WTZ pt. „Koty – wariacje na temat” – 200 osób (WTZ przy SOSW, 

WTZ im. Jana Pawła II, WTZ przy PSONI koło w Tarnowie, WTZ w Woli Rzędzińskiej, 

WTZ w Dzierżaninach. 

5. Kiermasz świąteczny WTZ – 100 osób – WSTZ przy SOSW, WTZ w Woli Rzędzińskiej.  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Wystawy, kiermasze 2017 10 2017 10 2017 7 

Warsztaty plastyczne, 

plenery malarskie 

5 5 8 

Konkursy plastyczne 2 2 1 

Wystawy, kiermasze 2018 10 2018 10 2018 8 

Warsztaty plastyczne, 

plenery malarskie 

5 5 9 

Konkursy plastyczne 2 2 3 

Wystawy, kiermasze 

2019 

10 

2019 

10 2019 8 

Warsztaty plastyczne, 

plenery malarskie 
5 5 

10 

Konkursy plastyczne 2 2 1 

Wystawy, kiermasze 2020 10 2020 10 2020 5 

Warsztaty plastyczne, 

plenery malarskie 

5 5 0 

Konkursy plastyczne 2 2 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT. 

Środki własne organizacji pozarządowej. 
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RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

30.000 30.000 30.000 30.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

17.375,40 22.327,00 23.925,59 1.750,00 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Luty 2017 – grudzień 2020 

 

PROJEKT NR 86 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie działalności Niepublicznego Przedszkola Specjalnego 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Uczniowie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego 

 

CEL PROJEKTU 

Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej wśród dzieci  

z niepełnosprawnością. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Prowadzenie zajęć w formie treningu umiejętności społecznych sprzyja pełniejszemu 

rozwojowi dzieci i polepsza jakość i komfort życia dzieci i ich rodzin. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

Niepublicznego 

Przedszkola 

Specjalnego 

2017 25 2017 25 2017 21 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

Niepublicznego 

Przedszkola 

Specjalnego 

2018 30 2018 30 2018 16 
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Liczba dzieci 

uczęszczających do 

Niepublicznego 

Przedszkola 

Specjalnego 

2019 30 2019 30 2019 21 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

Niepublicznego 

Przedszkola 

Specjalnego 

2020 30 2020 30 2020 22 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Subwencja oświatowa 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

90.000 104.000 114.400 125.840 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

970.994,04 815.546,20 976.970,67 1.132.161,31 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Działalność ciągła, również w latach 2017–2020. 

 

PROJEKT NR 87 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie działalności Punktu Wczesnej Interwencji 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Pacjenci Punktu Wczesnej Interwencji 

 

CEL PROJEKTU 

Prowadzenie działalności leczniczej (terapeutycznej, rehabilitacyjnej) wśród dzieci 

zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci z niepełnosprawnością i pozostałych pacjentów wg 

umów z NFZ. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Poradnie:- autystyczna: wydawanie diagnoz, specjalistyczna terapia 

- Logopedyczna: bieżąca terapia logopedyczna u dzieci z zaburzeniami mowy czynnej  

i biernej 
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- rehabilitacyjna dzienna dla dzieci – kompleksowe wsparcie medyczne, rehabilitacyjne  

i terapeutyczne 

Efektem działań o charakterze medycznym i terapeutycznym jest polepszenie jakości życia 

dzieci z niepełnosprawnością. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba pacjentów 

korzystających ze 

świadczeń 

2017 100 2017 100 2017 89 +30  

Łącznie 119 

Liczba pacjentów 

korzystających ze 

świadczeń 

2018 110 2018 110 2018 71+ 30 

Łącznie 101 

Liczba pacjentów 

korzystających ze 

świadczeń 

2019 120 2019 120 2019 82+ 45 

Łącznie 127 

Liczba pacjentów 

korzystających ze 

świadczeń 

2020 130 2020 130 2020 85+ 50 

Łącznie 135 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Umowy z NFZ i PFRON 

 

 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

530.000 583.000 641.300 705.430 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

291.453,03 324.525,79 240.394,67 263.389,83 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Działalność ciągła, również w latach 2017–2020. 

 

PROJEKT NR 88 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  
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35 osób niepełnosprawnych 

 

CEL PROJEKTU 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywała się w grupach 

w 7 pracowniach terapeutycznych zgodnie z Programem i planem działalności Warsztatu.  

W okresie zawieszenia zajęć z powodu pandemii i konieczności pozostania uczestników  

w domach wsparcie prowadzone było przez kadrę w formie kontaktów indywidualnych, 

telefonicznych lub internetowych. Dostarczane były materiały do domów. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową 

2017 35 2017 35 2017 35 

Liczba osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową 

2018 35 2018 35 2018 35 

 

Liczba osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową 

2019 35 2019 35 2019 35 

Liczba osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową 

2020 35 2020 35 2020 35 

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki PFRON, budżet Gminy Miasta Tarnowa 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 
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Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

622.067 684.274 752.702 827.972 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

621.672,03 645.400 703.733,33 797.066,67 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017–2020, z możliwością kontynuacji. 

 

PROJEKT NR 89 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby z niepełną sprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnością sprzężoną 

 

CEL PROJEKTU 

Rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa osób z niepełną sprawnością intelektualną, 

zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Osoba 1 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Lepiej radzi sobie w sytuacjach dla niego trudnych i konfliktowych. Częściej stara się 

zapanować nad negatywnymi emocjami. 

- rehabilitacji społecznej, 

Mateusz poprawił swoje zachowanie jest bardziej tolerancyjny w stosunku do innych. Stara 

się uważniej słuchać tego, co mają koledzy do powiedzenia oraz brać pod uwagę, że każdy 

może mieć własne zdanie i pogląd na daną sprawę. Nierzadko okazuje zainteresowanie  

i troskę koleżankom i kolegom, częściej zauważa ich potrzeby, bądź gorsze samopoczucie 

- rehabilitacji zawodowej,  

Doskonalił samodzielne przygotowanie swojego stanowiska pracy oraz organizowanie 

potrzebnych materiałów i narzędzi do określonych zadań. 

Samodzielnie planował kolejne etapy pracy, podczas tworzenia kompozycji wiosennych  

i krok po kroku je realizował. 

Poznał technikę embossingu na metalu, za pomocą której ozdabiał drewniane pudełka. 

Podczas pracy wykorzystywał zdobyte wcześniej umiejętności, łączył różnorodne materiały 

i techniki. 

Zrobił postępy w zakresie zadań arytmetycznych, potrafił dokonać trudniejszych obliczeń 

pisemnie. 
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Nabył wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy, poprzez udział w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz spotkaniach z doradcą zawodowym. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Regularnie i chętnie brał udział w zajęciach ruchowych na basenie rekreacyjnym. Korzystał 

z urządzeń służących do hydromasażu, samodzielnie wybierając obszary ciała, które według 

jego oceny prezentowały dolegliwości bólowe. Systematycznie brał udział w gimnastyce 

ogólnousprawniającej, ćwiczeniach wzmacniających, profilaktyce rozwoju najczęstszych 

dolegliwości aparatu ruchu.  

Osoba 2 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Uczestniczka nabrała większej pewności siebie podczas poruszania się i wykonywania 

ćwiczeń w basenie. 

Osoba 3 

- rehabilitacji zawodowej,  

Nauczyła się wykonywać kwiaty z taśmy papierowej wycinając poszczególne fragmenty  

i łącząc je w całość. Starannie i precyzyjnie wykonywała naszyjniki z zachowaniem 

odpowiedniej odległości i kolejności ułożenia koralików. Potrafiła przygotować fabrykaty 

pod określony wzór biżuterii. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Opanowała poprawne wykonywanie ćwiczeń z laską gimnastyczną i piłką podczas 

gimnastyki ogólnousprawniającej. 

Osoba 4 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Uczestniczka wykazuje większą aktywność w czynnościach samoobsługowych i lepiej 

funkcjonuje w Warsztacie. 

Osoba 5 

- rehabilitacji społecznej, 

Lepiej funkcjonuje społecznie. Stara się panować nad swoimi emocjami i unikać sytuacji,  

w których czuje się niekomfortowo i o których z doświadczenia wie, że mogą zakończyć się 

konfliktem. 

- rehabilitacji zawodowej,   

Przestrzega zasad obsługi laminatora. Potrafi dobrać odpowiedni rozmiar folii laminacyjnej 

tak aby w całości pokrył dokument. Dobrze radzi sobie z segregowaniem i układaniem 

różnorodnych materiałów. Lucyna posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy  

i potrafi wskazać efektywne metody jej poszukiwania. Brała udział w warsztatach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Osoba 6 

- zaradności osobistej i samodzielności,  

- rehabilitacji społecznej, 

- rehabilitacji zawodowej,  

- rehabilitacji układu ruchu,  

Osoba 7 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Lepiej radzi sobie z opanowaniem emocji i poprawił relacje z innymi uczestnikami. 
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- rehabilitacji społecznej, 

Skuteczniej przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny przy korzystaniu z urządzeń. 

Osoba 8 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Stał się bardziej pewny siebie w funkcjonowaniu w nim. Coraz lepiej orientuje się  

w harmonogramie dnia oraz stosuje do zasad obowiązujących w Warsztacie. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Nauczył się odtwarzać proste wzory bransoletek wg określonej sekwencji koralików. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Znacznie wzmocnił siłę mięśniową mięśnia dwugłowego ramienia. Poprawił estetykę,  

i koordynację ruchową podczas wykonywania ćwiczeń. Zaczął kontynuować treningi 

wspinaczkowe, a każde wyjście sprawia, że czuje się coraz pewniej. Podczas tych treningów 

Damian wykazuje się zaangażowaniem i stosuje się do wskazówek trenera. 

Osoba 9 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

- rehabilitacji zawodowej,  

 Bardziej aktywna w dokonywaniu obliczeń matematycznych przy pomocy liczydła czy 

wspólnych grach edukacyjnych i dydaktycznych podczas których wykazuje się 

umiejętnością kojarzenia i spostrzegania. 

Osoba 10 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Uczestniczka wypracowała wiele kompetencji umożliwiających jej realizowanie potrzeb 

dnia codziennego, dających jej komfort psychiczny. Lepiej radzi sobie z napotkanymi  

w Warsztacie trudnościami i problemami, podejmując działania zaradcze. Chętniej angażuje 

się w podejmowanie różnych obowiązków i wykonuje w sposób odpowiedzialny. 

- rehabilitacji społecznej, 

Uczestniczka wykazuje większą aktywność w kontaktach społecznych. Jest bardziej otwarta 

i towarzyska i swobodniej nawiązuje relacje z innymi. Lepiej radzi sobie z wyrażaniem 

własnych poglądów i potrzeb a mimo brak jej pozytywnego myślenia o sobie. Wykazuje 

większą aktywność i chęć w podejmowaniu dodatkowych zadań i ról społecznych. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Uczestniczka poczyniła postępy w sferze zawodowej. Wykazuje dużą motywację  

i zaangażowanie do pracy oraz chętnie uczy się nowych technik.  

Osoba 11 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Chętnie towarzyszyła koledze podczas podróży do Warsztatu. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Udoskonaliła technikę quillingu, precyzyjnie skręcała papierowe paski, formowała z nich 

wymagane kształty i przyklejała odtwarzając wieloelementowe kompozycje. Poprawnie 

nauczyła się wykonywać kwiatki, śnieżynki i choinki z quillingu do kartek 

okolicznościowych. Uczestniczka wzięła udział w spotkaniu z doradcą zawodowym z WUP 

podczas którego rozwijała swoje kompetencje zawodowe.  

- rehabilitacji układu ruchu,  
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Chętniej uczestniczyła w zespołowych grach sportowych, podczas których współpracowała 

i współdziała ze wszystkimi członkami zespołu czerpiąc przyjemność ze sportowej 

rywalizacji. 

Osoba 12 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Wykazała postęp w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Lepiej orientuje się w topografii 

miasta i potrafi pieszo lub korzystając z komunikacji miejskiej dotrzeć na wyznaczone 

miejsce. Zwiększyła się też świadomość Anety w kwestii dbania o zdrowie. 

- rehabilitacji społecznej, 

Częściej stara się zapanować nad wylewnością słowną i nieprzekraczaniem granic  

i kompetencji innych osób. Uważniej też słucha. Zdecydowanie mniej wyolbrzymia swoje 

dolegliwości, a dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb jest mniej natrętna i nachalna. Zrobiła 

także postępy pod względem kulturalnego zachowania. Potrafi ustąpić miejsce w autobusie 

osobie mniej sprawnej. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Lepiej radzi sobie z planowaniem własnej pracy, dzieli zadanie na etapy i systematycznie je 

realizuje, pracując w sposób ciągły. Potrafi uważniej słuchać wskazówek terapeuty i bardziej 

zadbać o estetykę pracy. Ucząc się nowych czynności jest bardziej skoncentrowana, słucha 

instrukcji i uważnie przygląda się pokazowi. Zrobiła postępy w zakresie zadań 

arytmetycznych, potrafi dokonać trudniejszych obliczeń i sprawdzić wynik na kalkulatorze, 

samodzielnie realizując dany etap zadania. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Lepiej radzi sobie w pozycjach niskich na materacu. 

Osoba 13 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

- rehabilitacji społecznej, 

- rehabilitacji zawodowej,  

- rehabilitacji układu ruchu,  

Osoba 14 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Bardziej wiarygodnie, zdecydowanie i adekwatnie do sytuacji domaga się realizacji swoich 

potrzeb. Jest bardziej zdyscyplinowana, mniej opieszale reaguje na polecenia terapeutów, 

przez co lepiej stosuje się do przyjętych reguł. Używa bardziej złożonych form komunikacji 

werbalnej.  

- rehabilitacji społecznej, 

Zainteresowanie Anny otoczeniem wzrosło w zauważalny sposób. Częściej okazuje innym 

zainteresowanie poprzez drobne gesty, zadawanie prostych pytań czy komplementowanie 

innych. 

- rehabilitacji zawodowej, 

Anna przejawia zwiększoną motywację do pracy. Dłużej koncentruje się na danej czynności,  

podejmując ją z większym zaangażowaniem. Uczestniczka częściej sygnalizuje trudności, 

pojawiające się przy wykonywaniu zadań. Dba o lepszą estetykę prac i poprawne 

prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Podczas gier i zabaw stała się nieco bardziej aktywna, lepiej 

koncentrując się na danym zadaniu. 
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- rehabilitacji układu ruchu, 

Uczestniczka podjęła próbę nowego zadania ruchowego. W listopadzie 2019 r. brała udział 

w zajęciach z elementami nurkowania na terenie krytej pływalni. Zaangażowania się  

w ćwiczenia na ściance wspinaczkowej, po raz pierwszy opanowując swój strach i zbliżając 

się do ścianki wspinaczkowej.   

Osoba 15 

- rehabilitacji zawodowej, 

Lepiej radzi sobie z wykonywaniem różnego rodzaju prac porządkowych w Warsztacie oraz 

w ogródku. Nauczył się prawidłowego montażu uchwytów i metalowych wieszaków do 

kompozycji przestrzennych domków oraz wykonywania zegarów ze sklejki.  

- rehabilitacji układu ruchu, 

Ciężka praca uczestnika podczas treningów wspinaczkowych przełożyła się na jego sukces 

sportowy. 14 stycznia Sławomir zdobył wicemistrzostwo w zawodach we wspinaczce  

w Krakowie.  

Osoba 16 

- rehabilitacji społecznej, 

Chętniej wchodzi w interakcje z określonymi osobami. Potrafi wyrażać swoje zdanie  

w sprawie, która go dotyczy. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Zapoznał się z prostymi technikami wykonywania wyrobów ozdobnych z szyszek. 

Lepiej odmierzał odpowiednią długość linki jubilerskiej do wybranego projektu  

i racjonalniej dysponował powierzonym materiałem. Potrafił odtworzyć wzory bransoletek 

o prostej sekwencji koralików. Doskonalił estetykę pracy wykonując starannie dekoracje  

z kawy oraz osłonki z elementów sklejki. Tomasz brał udział w warsztatach organizowanych 

przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, gdzie zdobył 

wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy oraz posiadał przydatne szkolenia w tym 

zakresie. Dowiedział się, jakie wymagania stawiane są kandydatom ubiegającym się  

o zatrudnienie, i jak skutecznie poszukiwać pracy. 

- rehabilitacji układu ruchu, 

Poprawił gibkość i wytrzymałość poprzez ćwiczenia wytrzymałościowo-siłowe. Dzięki 

ćwiczeniom ogólnorozwojowym poprawiał swoją kondycję fizyczną i wzmocnił aparat 

ruchu. Opanował podstawowe kroki i potrafi odwzorować prezentowane ćwiczenia. 

Osoba 17 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Lepiej gospodaruje środkami z treningu ekonomicznego, przeznaczając je głównie na zakup 

żywności. 

- rehabilitacji społecznej, 

Nauczył się na pamięć krótkiej kwestii, którą zaprezentował podczas Wieczoru Kolędowego. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Poznał nowy materiał, masę perłową i nauczył się z niej formować proste elementy. 

Osoba 18 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Jest bardziej decyzyjny i wykazuje się większą odpowiedzialnością za siebie, własne wybory 

i zachowanie. Wykazuje się większą aktywnością w sytuacjach zadaniowych i społecznych 
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Z większą pewnością siebie podejmuje się nowych obowiązków. Jest bardziej 

komunikatywny i w sposób bardziej zrozumiały definiuje swoje potrzeby i trudności. 

- rehabilitacji społecznej, 

Chętniej uczestniczy w sytuacjach społecznych i wykazuje się większymi umiejętnościami 

interpersonalnymi, częściej inicjuje rozmowy z wybranymi osobami i wypowiada własne 

zdanie w sprawach, które go dotyczą, jest bardziej komunikatywny 

- rehabilitacji zawodowej,  

Rozwinął umiejętność wykonywania podzespołów do ozdób świątecznych, wykorzystując 

różne techniki i materiały, nauczył się wykonywać bazy pod wianki. Nauczył się formować 

drobne komponenty ozdobne z masy porcelanowej i modeliny. Rozwinął umiejętność 

odtwarzania bardziej złożonych wzorów bransoletek oraz naszyjników na różnych bazach. 

Lepiej radził sobie z montowaniem zawieszek, zakładaniem karabińczyków i nakładek. 

Uczestniczył w warsztatach z doradcą zawodowym „Komunikacja drogą do sukcesu w pracy 

i nie tylko...” oraz w zajęciach na temat efektywnego poszukiwania pracy.  

- rehabilitacji układu ruchu,  

Znacznie poprawił estetykę prowadzonego ruchu i koordynację ruchową, zwiększył 

kondycję fizyczną, rozwinął zdolności motoryczne, uaktywnił aparat ruchu i partie 

mięśniowe, opanował rzuty piłką sprzed klatki piersiowej, między nogami, kozłowanie  

i prawidłowe podanie piłki.  

Osoba 19 

- rehabilitacji społecznej, 

Częściej poszukuje relacji interpersonalnych i dostrzega potrzeby innych. Zadając pytania 

dodatkowo podkreśla swoje zaangażowanie w rozmowę. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Poprawiła dokładność i estetykę poprzez obrysowywanie prostych krążków od szablonu  

i wycinanie ich. Wzięła udział w kursie gastronomicznym z zakresu sporządzania potraw  

i napojów oraz warsztatach z doradztwa zawodowego. Agnieszka była bardziej aktywna 

podczas zajęć i nieco lepiej radziła sobie z organizowaniem swojego miejsca pracy. | 

Z większym zainteresowaniem i zaangażowaniem podejmowała się wykonywania zadań  

i potrafiła na dłuższy czas skoncentrować się na wykonywanej czynności. Proste zadania, 

które były jej znane wykonywała samodzielnie, potrafiła zapamiętać kilka następujących po 

sobie etapów i poprawnie je realizowała. Słuchała instrukcji i przyglądała się pokazowi, 

częściej też domagała się kontroli, dopytując o poprawność wykonania zadania. Częściej 

stosowała się do wskazówek i korygowała błędy. Była bardziej komunikatywna, częściej 

zgłaszała trudności, prosiła o pomoc i informowała o zakończeniu zadania. Chętniej 

podejmowała się tworzenia prac autorskich. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Odpowiednio dobrane intensywnością i stopniem trudności zajęcia taneczne sprawiły, że 

precyzyjniej odwzorowuje ruch demonstrowany.  

Osoba 20 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Jest bardziej pewna siebie, częściej domaga się respektowania swoich praw . Częściej 

podejmuje samodzielne decyzje i dokonuje wyborów dążąc do niezależności.  

- rehabilitacji układu ruchu,  



340 

 

Lepiej radzi sobie z ćwiczeniami równoważnymi na powierzchni wody.  

Dobrze radzi sobie z zapamiętywaniem i odwzorowywaniem elementów ruchowych.  

Osoba 21 

- rehabilitacji układu ruchu 

Nauczył się wydłużać prawidłowo fazę wydechową poprzez ćwiczenia oddechowe. 

Osoba 22 

- rehabilitacji społecznej, 

Zachęcany przez terapeutę coraz częściej decyduje się na uczestnictwo w innych formach 

terapii organizowanej na terenie Warsztatu. 

Osoba 23 

- rehabilitacji społecznej, 

Stał się bardziej aktywny i częściej nawiązuje relacje społeczne. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Częściej organizuje swoje miejscy pracy i gromadzi potrzebne materiały 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Udoskonalił technikę pływania stylem dowolnym. Rozwinął swoją sprawność fizyczną, 

koordynację i wytrzymałość. 

Osoba 24 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Został wdrożony do samodzielnego poruszania się środkami komunikacji publicznej  

i obecnie dojeżdża bez nadzoru terapeuty do Warsztatu.  

 - rehabilitacji społecznej, - rehabilitacji zawodowej, Nauczył się odtwarzać wzory 

bransoletki na podwójnej gumce jubilerskiej. Aleksander wykonywał dekoracje z ziaren 

kawy. - rehabilitacji układu ruchu,  

Osoba 25 

- rehabilitacji zawodowej,  

Monika mimo własnych ograniczeń, zachęcana do nowych doświadczeń, przy wsparciu 

terapeuty wykonała kilka ciekawych prac. Z własnej inicjatywy wyraża chęć dodatkowych 

czynności w pracach kulinarnych. Monika poznała nowe tworzywo plastyczne jakim jest 

glina ceramiczna. Nauczyła się zagniatania i wyrabiania gliny oraz wałkowania na 

wymaganą grubość. Lepiąc proste formy nabywała sprawności manualnej, uczyła się wiary 

we własne możliwości. 

Osoba 26 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Biorąc pod uwagę całokształt rocznej rehabilitacji Adriana, można stwierdzić, że wykazuje 

się większą aktywnością w zakresie zaradności osobistej. Stał się też bardziej 

zdyscyplinowany. Przykłada większą wagę do systematycznego rozliczania się z treningu 

ekonomicznego. Stał się bardziej zadowolony z możliwości udziału w zajęciach. Jest bardziej 

zorientowany w codziennym funkcjonowaniu i harmonogramie dnia. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Stara się pracować systematycznie, z większym zaangażowaniem w przydzielone zadania 

oraz wykonywać je zgodnie ze wskazówkami, doprowadzając pracę do końca. Częściej też 

pamięta o potrzebie zachowania porządku. 

Osoba 27 
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- zaradności osobistej i samodzielności, 

Lepiej dba o wyżywienie i zdrowy styl życia. Jego punktualność zaczęła się poprawiać. 

- rehabilitacji społecznej, 

Zgłosił się spontanicznie do przesłuchań ze śpiewu, do konkursu „Śpiewam sercem”.  

Zgłosił swoją kandydaturę do Samorządu Uczestników, przygotował swój program i dobrze 

zaprezentował się przed publicznością. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Szuka i wdraża własne pomysły, by usprawnić swoją pracę. Opanował obsługę ręcznego 

zszywacza na spinki i gwoździe do szybkiego montażu elementów. Nauczył się gięcia oraz 

formowania drutu w ozdobny ślimak przy pomocy kleszczy. Edward częściej starał się 

zwracać uwagę na swoje błędy i niedociągnięcia, jednak nie zniechęcał się niepowodzeniami 

i zawsze dążył do zadowalającego efektu końcowego. Wziął udział w warsztatach z doradcą 

zawodowym, organizowanych przez WUP, podczas których podnosił swoje kompetencje 

zawodowe. 

Bardziej świadomie przestrzega zasad BHP. Wiedza i umiejętności, które zdobywał potrafił 

zastosować w praktyce.  

- rehabilitacji układu ruchu,  

W styczniu Edward wziął udział w Igrzyskach Wspinaczkowych dla Osób  

z Niepełnosprawnością w Krakowie rywalizując o miejsce na podium z osobami z różnych 

środowisk i ośrodków. 

Osoba 28 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Jest bardziej wiarygodny w przekazywaniu informacji, częściej liczy się z konsekwencjami 

swoich słów. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Nauczył się obsługiwać opiekacz do kanapek. Poznał nowe tworzywo plastyczne – glinę  

i nauczył się ją wyrabiać i lepić różne formy. Uczestniczył w spotkaniu z doradcą 

zawodowym z WUP - „Twoja przyszłość-Twoja kariera” . 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Poprawił swoją kondycję i wzmocnił narząd ruchu. Nauczył się poprawnie wykonywać 

ćwiczenia izometryczne dużych grup mięśniowych. 

Poprawa techniki pływania przekłada się na tempo płynięcia i osiąganie coraz lepszych 

wyników. W listopadzie wystartował w IX Mityngu Pływackim Osób z Niepełną 

Sprawnością zajmując IV miejsce na 50 metrów stylem dowolnym i IV miejsce na 25 metrów 

stylem grzbietowym. 

Osoba 29 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Wyraźnym postępem Michała jest korzystanie z dojazdu do Warsztatu na zajęcia nowym 

środkiem komunikacji – pociągiem. Dobrze radzi sobie z nowymi wyzwaniami, którym jest 

w stanie sprostać i podjąć właściwe decyzje. Należycie wypracował sobie nawyki 

higieniczne w COVID-19. 

- rehabilitacji społecznej, 

Michał w dużym stopniu wzbogacił zasób słownictwa używając go w prowadzonych 

rozmowach i dyskusjach. Stara się podejmować samodzielnie decyzje, dążąc do 
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niezależności. Nadal rozwija swoją sprawność fizyczną i pogłębia wiedzę. Jest bardziej 

otwarty na wszystkich uczestników Warsztatu. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Michał zapoznał się z obsługą i funkcjonowaniem plotera. Nauczył się poprawnego 

umieszczania materiałów wewnątrz urządzenia i ekonomicznego ich wykorzystywania. 

Utrwalał poprawność kompozycji. Przyswoił nową technikę – embosing na metalu. Rozwijał 

umiejętność posługiwania się narzędziami precyzyjnymi do biżuterii. Potrafi odtworzyć 

pewne wzory biżuterii, oraz sam je zaprojektować. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Michał poprawił swoją ogólną kondycję fizyczną poprzez ćwiczenia na bieżni, wioślarzu  

i orbitreku. Poprzez ćwiczenia kształtujące, wzmocnił mięśnie posturalne kręgosłupa. 

Znacznie zwiększył siłę mięśnia dwugłowego ramienia i prostownika ręki. 

Osoba 30 

- rehabilitacji zawodowej,  

Krzysztof wzmocnił poczucie własnej wartości poprzez udział w konkursie plastycznym  

„Jestem pełen mocy bo żyję w rodzinie bez przemocy”, w którym zdobył III miejsce. 

Osoba 31 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Częściej informuje terapeutę o planowanych nieobecnościach. W sposób przemyślany stara 

się podejmować decyzje dotyczące spraw małej wagi 

- rehabilitacji zawodowej,  

Chętniej podejmuje się zadań, wykazując przy tym większe zainteresowanie pracą.  

Jest bardziej zmotywowana i otwarta na proponowane jej formy terapii. Częściej z własnej 

inicjatywy podejmuje się wykonywania prac, nawet tych, które nie do końca odpowiadają jej 

preferencjom i sprawiają jej trudności. 

Nauczyła się odtwarzać złożone wzory bransoletek oraz naszyjników na różnych bazach: na 

gumce, lince jubilerskiej i łańcuszku. 

Zapoznała się z nową techniką wykonywania biżuterii z żywicy epoksydowej. 

Uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej w Tarnowie. Ukończyła kurs gastronomiczny zorganizowany przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, podczas którego podniosła swoje zdolności kulinarne, 

zdobyła nowe doświadczenia oraz kompetencje zawodowe, zwiększając w ten sposób swoje 

szanse na znalezienie zatrudnienia. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Chętnie uczestniczy w zajęciach aerobowych przy muzyce oraz zajęciach tanecznych  

w rytmie salsy. Podczas, których stara się bardzo dokładnie odwzorowywać prezentowane 

ćwiczenia oraz płynność ruchu. 

Osoba 32 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Coraz lepiej orientuje się w topografii miasta i pewniej porusza się po nim pieszo lub 

korzystając ze środków komunikacji miejskiej. Jest bardziej komunikatywny. Częściej 

samodzielnie podejmuje decyzje w sprawach mniejszej wagi, ale zawsze liczy się ze zdaniem 

rodziców i konsultuje z nimi własne wybory. Jest bardziej otwarty i śmiały, częściej używa 

zwrotów grzecznościowych, informuje o swoich trudnościach i prosi o pomoc. 
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- rehabilitacji społecznej, 

Od pewnego czasu chętniej i śmielej nawiązuje relacje interpersonalne. Jest bardziej otwarty, 

pewny siebie i bezpośredni w kontaktach. 

Częściej i chętniej spontanicznie inicjuje rozmowy i swobodniej wypowiada się na forum, 

ima się też nowych zadań. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Otworzył się na zadania i techniki, co do których podchodził niezbyt chętnie. 

W większym stopniu samodzielnie planuje proces wykonywania czynności. 

Dużo lepiej zapamiętuje instrukcje słowne terapeuty i stosuje je w praktyce. 

Lepiej radzi sobie z planowaniem swojej pracy, stara się zapamiętać kolejne etapy  

i konsekwentnie je realizować. 

Wykazuje się nieco większym zaangażowaniem, częściej prosi o pomoc. 

Wykazywał większą śmiałość w relacji z terapeutą i z własnej inicjatywy podejmował się 

dodatkowych obowiązków. W większym stopniu skupiał swoją uwagę, a jego tempo pracy 

stało się bardziej równomierne. 

Starał się bardziej przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas korzystania  

z urządzeń AGD. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Znacznie wzmocnił mm przedramienia, klatki piersiowej, ćwiczył mm proste brzucha, 

skośne zewnętrzne, redukując tkankę tłuszczową. 

Osoba 33 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Samodzielnie dojeżdża busem na zajęcia, dbając o własne bezpieczeństwo. Pamięta  

o przekazywaniu istotnych informacji, zawsze informuje o trudnościach i potrafi poprosić  

o pomoc. 

 - rehabilitacji zawodowej,  

Poprawił umiejętność posługiwania się narzędziami precyzyjnymi, które służą do 

montowania biżuterii.  

Osoba 34 

- rehabilitacji zawodowej,  

Zdecydowanie bardziej była zaangażowana w zlecone prace.  

Udało się u uczestniczki wypracować większą odpowiedzialność za powierzone zadanie. 

Nauczyła się poprawnie rozmieszczać elementy na płaszczyźnie i estetycznie je przyklejać.  

Lepiej radzi sobie z dokonywaniem obiektywnej oceny wykonanych prac, stara się 

dostrzegać błędy i dokonywać korekty. 

Z większą dokładnością wykonywała magnesy o tematyce przyrodniczej, montując za 

pomocą kleju gotowe elementy.  

- rehabilitacji układu ruchu,  

Udało się jej prawidłowo opanować umiejętność utrzymania napięcia wybranych grup 

mięśniowych, zdolność do ich rozluźniania oraz prawidłową kontrolę oddechu. 

Osoba 35 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny, zawsze stosuje się do wskazówek  

i sugestii terapeuty. Potrafi zaspokoić swoje podstawowe potrzeby lub czytelnie sygnalizuje 
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je, prosząc o pomoc. Pamięta o przekazywaniu istotnych informacji. Potrafi zauważyć swoje 

nieodpowiednie zachowanie, dokonać samooceny i za nie przeprosić.  

- rehabilitacji społecznej, 

Chętnie nawiązuje i utrzymuje dobre relacje z kolegami. Lepiej radzi sobie z emocjami  

i częściej kontroluje swoje zachowanie, starając się je modyfikować. Wykazuje się większej 

kultury słowa i zachowania w relacjach społecznych. Jest bardziej powściągliwa  

i zdyscyplinowana podczas swoich wypowiedzi. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Chętnie bierze udział w zajęciach i jest bardziej wytrwała w swoich działaniach. Potrafi na 

dłuższy czas skupić swoją uwagę i pracować w sposób ciągły, doprowadzając rozpoczęte 

zadanie do końca. Lepiej radziła sobie z obróbką wstępną i cieplną produktów spożywczych. 

Nauczyła się odpowiednio rozwarstwiać ścinki włóczki i z powstałej „waty” formować kulki, 

którymi następnie wyklejała wielkanocne baranki. Zaznajomiła się z metodą łączenia ze sobą 

różnych materiałów. Wykazała się zwiększoną motywacją do pracy podczas malowania 

poszczególnych podzespołów i przejawiała duże poczucie odpowiedzialności za 

wykonywane zadanie. Elżbieta lepiej radziła sobie z organizowaniem swojego stanowiska 

pracy i porządkowaniem go. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Systematycznie uczestniczy w zajęciach w PRUR. Poprawiła ogólną sprawność fizyczną 

poprzez wykonywanie ćwiczeń ogólnokondycyjnych, czynnych, czynno-biernych, samo 

wspomaganych, korzystając z dostępnych sprzętów rehabilitacyjnych. Znacznie wzmocniła 

mięśnie obręczy barkowej i mięsnie klatki piersiowej. Poprzez ćwiczenia przy muzyce 

relaksowała się i odprężała. Podczas rehabilitacji ruchowej w wodzie odciąża stawy,  

a środowisko wodne wpływa korzystnie na relaksację mięśni i komfort psychofizyczny 

uczestniczki. Uczestniczka nabrała większej pewności siebie w basenie. 

Osoba 36 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Uczestniczka lepiej orientuje się w topografii najbliższej okolicy. 

Częściej stara się podejmować decyzje dotyczące spraw małej wagi, a w razie wystąpienia 

wątpliwości potrafi poprosić o pomoc, czy poradę. 

Justyna lepiej potrafi odnaleźć się w nowych okolicznościach. 

Justyna znacznie poprawiła poziom swojej higieny osobistej i zwiększyła własną 

świadomość w tym zakresie. 

- rehabilitacji społecznej, 

Częściej dostrzega potrzeby słabszych, a poproszona o pomoc chętnie jej udziela i nie 

oczekując gratyfikacji. Jest bardziej asertywna, odważniej informuje o swoich trudnościach 

czy problemach i prosi o pomoc w ich rozwiązaniu. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Z większą odwagą i pewnością siebie wykorzystywała własne umiejętności i pomysły, 

łączyła różne techniki i materiały projektując i wykonując prace autorskie. Jest bardziej 

otwarta na konstruktywną krytykę ale częściej też sama dostrzega popełniane błędy, 

informuje o nich i prosi o pomoc. Pracuje z zaangażowaniem, wykazuje się wytrwałością  

i większym poczuciem odpowiedzialności za wykonywane zadanie i uzyskanie poprawnego 

efektu końcowego. 
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- rehabilitacji układu ruchu,  

Zaczęła uczestniczyć w zajęciach wspinaczkowych, gdzie z każdym treningiem wykazuję się 

większą gibkością i precyzją wspinania. 

Osoba 37 

-zaradności osobistej i samodzielności, 

Jest bardziej komunikatywny i wiarygodny w przekazywaniu istotnych informacji 

dotyczących swojej osoby. Częściej zgłasza swoje dolegliwości i informuje o planowanych 

nieobecnościach. 

- rehabilitacji społecznej, 

Uczestnik jest bardziej otwarty w relacjach interpersonalnych. Śmielej odpowiada na 

zadawane pytania oraz częściej formułuje komunikaty adekwatne do sytuacji. Chętniej 

nawiązuje rozmowy oraz porusza intrygujące go tematy niekiedy jednak w sposób 

niewłaściwy inicjuje relacje społeczne. Rzadziej wymaga dyscyplinowania jednak  

w dalszym ciągu zdarza mu się przekraczać granice poprawnego zachowania. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Piotr stał się nieco bardziej samodzielny. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Piotr poprawiał ogólną kondycję fizyczną poprzez ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym. 

Osoba 38 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Częściej stara się podejmować decyzję dotyczącą spraw małej wagi, a w razie wystąpienia 

wątpliwości potrafi poprosić o pomoc czy poradę. Potrafi odpowiedzialnie przemyśleć 

argumenty za i przeciw przed podjęciem decyzji dotyczących swojej osoby i planów. Potrafi 

lepiej planować swoje wydatki, kierując się priorytetami. Rozsądniej dysponuje pieniędzmi 

oraz odkłada określoną kwotę na określony cel np. bilet miesięczny. Zajęcia ze wspinaczki  

i w basenie zmotywowały go do podjęcia innych działań sportowych w wolnym czasie. 

Systematycznie i wytrwale uprawia jogging oraz jeździ na rowerze. 

- rehabilitacji społecznej, 

Częściej w sposób bardziej opanowany przyjmuje krytykę, a jego postanowienie poprawy 

zachowania ma charakter długotrwały. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Z większą motywacją i pewnością siebie podejmuje się nauki nowych technik, a nabyte 

wcześniej umiejętności potrafi wykorzystać w pracy. Wykazuje większe predyspozycje 

artystyczne jednak nadal wymaga motywacji do udziału w przedsięwzięciach z zakresu 

kultury i sztuki, występów artystycznych, czy zawodów sportowych gdyż nie wierzy w swój 

potencjał i obawia się porażki. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Damian znacznie zwiększył siłę mięśniową mięśnia dwugłowego i zakres ruchomości 

obręczy barkowej. Wzmacniał i ćwiczył mięśnie prosty brzucha i skośne zewnętrzne, 

redukując tkankę tłuszczową. 

Osoba 39 

- zaradności osobistej i samodzielności, 
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- Chętniej rozmawia o swoich emocjach, dokonuje autorefleksji, a nawet przyznaje się do 

błędu. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Uczestniczyła w szkoleniach: „Sztuka Planowania Czasu”, „Komunikacja drogą do sukcesu 

w pracy i nie tylko…”, „Poznawanie siebie – trening w dokonywaniu samooceny” oraz 

„Twoja przyszłość-Twoja kariera”. Wzięła udział w warsztatach rękodzieła 

zorganizowanych w ramach akcji Ferie w Bibliotece pt.: „FUN-RECYKLIG”.  

- rehabilitacji układu ruchu, 

Poprawiła swoją ogólną kondycję fizyczną , wzmocniła narząd ruchu, zwiększyła siłę  

i wytrzymałość dużych grup mięśniowych. 

Osoba 40 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Z większą starannością dba o swoją odzież, cierpliwie ją układając. 

- rehabilitacji społecznej, 

Bardziej związał się z grupą warsztatową.  

- rehabilitacji zawodowej, 

Wykazał nową umiejętność konstruowania z modułów, wyciętych laserowo, modeli domków  

i pojazdów ze sklejki. 

- rehabilitacji układu ruchu, 

Znacznie lepiej wykonuje ćwiczenia na przyrządach w PRUR. W pozycjach niskich na 

materacu lepiej radzi sobie z ćwiczeniami czynnymi. Seweryn lepiej wykonuje zajęcia 

rytmiczne z użyciem sprzętów pomocniczych. 

Osoba 41  

- rehabilitacji społecznej, 

Coraz odważniej wyraża swoje emocje, częściej się śmieje, ale też krytykuje innych za 

niewłaściwe zachowanie.  

- rehabilitacji układu ruchu,  

Wysiłek fizyczny dobrze wpływał na pracę serca i układ krążenia a także na pracę mięśni 

oddechowych, co poprawiło jej wydolność oddechową. Opanowała zadania ruchowe 

wykonywane przy pomocy piłki gimnastycznej i laski gimnastycznej. 

Osoba 42 

- rehabilitacji zawodowej,  

Udoskonalił umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami 

stolarskimi. 

Osoba 43 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Mateusz częściej informuje o swoich potrzebach i dba o ich zaspokojenie. Częściej 

sygnalizuje trudności i problemy, zwraca się bezpośrednio do terapeuty oczekując 

zrozumienia i wsparcia. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Mateusz opanował poprawne wykonanie ćwiczeń elongacyjnych i przeprostnych kręgosłupa 

metoda McKenzie. Nie wymagał dodatkowej motywacji i instrukcji poprawności ich 
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wykonania. Przyjmował poprawne pozycje wyjściowe do działań z zakresu autoterapii 

tkanek miękkich. 

Osoba 44 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

Bardziej dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i rzadziej wymaga przypominania  

o konieczności przestrzegania higieny osobistej. 

- rehabilitacji społecznej, 

- rehabilitacji zawodowej, Ukończył kurs kwalifikacyjny „Sporządzanie potraw i napojów”, 

organizowany przez CKZiU w Tarnowie, poszerzył wiedzę z zakresu przygotowywania 

posiłków i podniósł swoje umiejętności kulinarne. 

 - rehabilitacji układu ruchu, Poprawił swoje umiejętności techniczne z zakresu 

prowadzenia piłki, strzału i przyjęcia, opanował ćwiczenia izometryczne i czynne z oporem. 

Osoba 45 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

W zakresie komunikacji z otoczeniem Ernest wykazuje się większymi postępami. Pozytywną 

zmianą w zachowaniu jest też częstsze używanie zwrotów grzecznościowych. 

Jest bardziej podatny na sugestie dotyczące ubioru związane z problemem estetycznego 

zestawienia swojego stroju czy dostosowaniem go do warunków atmosferycznych. 

- rehabilitacji zawodowej,  

Podczas codziennych zakupów z grupą wypracował nawyk sprawdzania terminów 

przydatności dat produktów do spożycia. 

- rehabilitacji układu ruchu,  

Jest w coraz lepszej formie ruchowej i siłowej, która pozwala mu na pokonywanie 

najtrudniejszych dróg ze skomplikowanymi chwytami. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

zajęć 

2017 45 2017 45 2017 45 

Liczba osób, które 

poczyniły postępy  

w zakresie 

rehabilitacji 

społecznej 

13 13 27 

Liczba osób, które 

poczyniły postępy  

w zakresie 

rehabilitacji 

zawodowej 

9 9 29 
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Liczba uczestników 

zajęć 

2018 45 2018 45 2018 45  

(+1 – jedna 

osoba 

skreślona, 

jedna 

dopisana na 

jej miejsce) 

Liczba osób, które 

poczyniły postępy  

w zakresie 

rehabilitacji 

społecznej 

14 14 

20 

Liczba osób, które 

poczyniły postępy  

w zakresie 

rehabilitacji 

zawodowej 

10 10 38 

Liczba uczestników 

zajęć 

2019 45 2019 45 2019 48 

Liczba osób, które 

poczyniły postępy  

w zakresie 

rehabilitacji 

społecznej 

15 15 20 

Liczba osób, które 

poczyniły postępy  

w zakresie 

rehabilitacji 

zawodowej 

11 22 40 

Liczba uczestników 

zajęć 

2020 45 2020 45 2020 45 

Liczba osób, które 

poczyniły postępy  

w zakresie 

rehabilitacji 

społecznej 

16 16 22 

Liczba osób, które 

poczyniły postępy  

w zakresie 

rehabilitacji 

zawodowej 

12 12 36 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

- PFRON 

- Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

799.800 799.800 799.800 799.800 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

799.800 826.800 942.248,41 1.024.800 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Termin rozpoczęcia 01 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony. 

 

PROJEKT NR 90 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy SOSW w Tarnowie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Projekt obejmie swoim zasięgiem osoby niepełnosprawne uczęszczające na zajęcia 

rehabilitacji społecznej i zawodowej do Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gminy Miasta 

Tarnowa, tj. grupę 50 osób. 

 

CEL PROJEKTU 

Realizacja ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką wspomagającą osoby z niepełną sprawnością  

w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

W związku z Decyzjami /Poleceniami Wojewody Małopolskiego NR2/2020, 36/2020, 

49/2020,52/2020, 138/2020, 272/2020274/2020 w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 działalność Warsztatów 

Terapii Zajęciowej była ograniczona. Zajęcia realizowane były z wykorzystaniem metod 

 i technik porozumiewania się na odległość, w placówce przebywała ograniczona liczba 

uczestników w reżimie sanitarnym w systemie rotacyjnym. Dla uczestników nie mogących 

brać udziału w zajęciach stacjonarnych , były przygotowywane pakiety terapeutyczne  

z zadaniami do wykonania rozwożone i odbierane z domu. Instruktorzy warsztatów 

przeprowadzali okresowe wizyty domowe oraz utrzymywali stały kontakt z uczestnikami  

i ich rodzinami. Psycholog udzielał wsparcia osobom potrzebującym na miejscu  

w Warsztatach Terapii oraz bezpośrednio w domu uczestników.  
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W okresach otwartej pracy WTZ celem przygotowania poszczególnych uczestników do 

podjęcia zatrudnienia w otwartym środowisku pracy, kontynuowano współpracę ze 

Spółdzielnią Pracy ,, Tarnowska Odzież”, Hotelem Cristal Park oraz Domem 

Handlowym ,, Zenit” 

Kolejną formą przygotowania podopiecznych do podjęcia pracy zawodowej jest udział  

w szkoleniach organizowanych przez: 

Centrum Informacji i Planowania Kariery, Działające przy Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy w Tarnowie. 

W ramach szkoleń nasi podopieczni nabyli informacje o tematyce dotyczącej rynku pracy, 

planowania drogi zawodowej oraz podejmowania decyzji zawodowych, zapoznali się  

z nowoczesnym systemem rekrutacji i poszukiwania pracy, sporządzania dokumentacji 

aplikacyjnej, przygotowanie autoprezentacji zawodowej. 

Kontynuowanym elementem prowadzonej terapii jest indywidualny rozwój każdego 

podopiecznego, biorąc pod uwagę poprawę zaradności osobistej i sprawności 

psychofizycznej, a także przygotowanie do samodzielnej egzystencji. W tym celu w ciągu 

całego roku realizowany jest trening ekonomiczny w ramach ,,kieszonkowego”  

i programu ,,Gotowi do pracy”, celem którego jest rozwijanie racjonalne gospodarowanie 

środkami pieniężnymi. 

Punkt Integracji Społecznej, kawiarenka ,,Lawenlove”. W której nasi podopieczni uczą 

się jak funkcjonują relacje międzyludzkie, rozwijają zdolności komunikacyjne, w związku 

z pandemią działał okresowo zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową 

2017 50 2017 50 2017 56 

Plenery, obozy 

sportowe, rajdy, 

wycieczki 

10 10 35 

Praktyki i staże  

w instytucjach 

tygodniowo 

3 3 2 

Liczba osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową 

2018 50 2018 50 2018 52 

Plenery, obozy 

sportowe, rajdy, 

wycieczki 

10 10 30 
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Praktyki i staże  

w instytucjach 

tygodniowo 

3 3 5 

Liczba osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową 

2019 50 2019 50 2019 51 

Plenery, obozy 

sportowe, rajdy, 

wycieczki 

10 10 43 

Praktyki i staże  

w instytucjach 

tygodniowo 

3 3 4 

Liczba osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową 

2020 50 2020 50 2020 55 

Plenery, obozy 

sportowe, rajdy, 

wycieczki 

10 10 9 

Praktyki i staże  

w instytucjach 

tygodniowo 

3 3 6 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

1. Budżet GMT 

2. Środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

888.667 888.667 888.667 888.667 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

968.088,10 1.068.519,95 1.143.935,15 1.248.103,17 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017-2020 
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PROJEKT NR 91 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Świadczenie na terenie miasta Tarnowa dofinansowanych przez Gminę Miasta 

Tarnowa usług przewozowych osób niepełnosprawnych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Uprawnione osoby niepełnosprawne spełniające łącznie dwa warunki określone uchwałą         

Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia 

zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób 

niepełnosprawnych: 

− osoba niepełnosprawna posiadająca znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się, 

poruszająca się na stałe za pomocą przedmiotów ortopedycznych: wózka inwalidzkiego, 

balkoniku, 

− posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa), zawierające 

jeden z poniższych symboli przyczyn niepełnosprawności: 05-R - upośledzenie narządu 

ruchu lub 10-N - choroby neurologiczne.  

 

CEL PROJEKTU 

Działanie wspierające osoby niepełnosprawne w dotarciu do miejsc wykonywania pracy 

zawodowej, na zabiegi lecznicze, rehabilitację, do urzędów, na zajęcia aktywizujące. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W związku z wystąpieniem w 2020 roku epidemii koronawirusa i wynikającego z tego 

znacznego ograniczenia w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych, nie udało się 

osiągnąć zakładanego poziomu przewozów. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

uprawnionych, które 

skorzystały z usługi 

przewozowej osób 

niepełnosprawnych  

2017 5.800 2017 5.800 2017 6.470 

Liczba osób 

uprawnionych, które 

skorzystały z usługi 

przewozowej osób 

niepełnosprawnych  

2018 5.800 2018 5.800 2018 5.840 
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Liczba osób 

uprawnionych, które 

skorzystały z usługi 

przewozowej osób 

niepełnosprawnych 

2019 5.800 2019 5.850 2019 5.323 

Liczba osób 

uprawnionych, które 

skorzystały z usługi 

przewozowej osób 

niepełnosprawnych 

2020 5.850 2020 5.900 2020 1.632 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki finansowe z budżetu Gminy Miasta Tarnowa. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

120.000 120.000 125.000 127.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

108.669,95 114.125,00 114.653,83 88.343,93 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 92 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby niepełnosprawne zaliczane do: 

a) znacznego stopnia niepełnosprawności, 

b) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, 

upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. 

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zakwalifikowani przez radę programową do 

podjęcia zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy 

chronionej 

 

CEL PROJEKTU 

1. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. 
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2. Pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę 

ich indywidualnych możliwości. 

3. Zatrudnienie na odpowiednim stanowisku u innego pracodawcy. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 42 osób niepełnosprawnych poprzez 

zatrudnianie w zakładzie aktywności zawodowej na odpowiednio przystosowanych do 

potrzeb i możliwości tych osób stanowiskach pracy. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Utworzenie ZAZ 2018 0 2018 1 2018 1 

Liczba zatrudnionych 

osób 

niepełnosprawnych  

w ZAZ 

0 30 35 

Liczba zatrudnionych 

osób 

niepełnosprawnych  

w ZAZ 

2019 30 2019 40 2019 38 

Liczba zatrudnionych 

osób 

niepełnosprawnych  

w ZAZ 

2020 40 2020 50 2020 42 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT. 

Środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

3.000.000 3.595.999 822.222 1.027.778 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

0 1.506.666,55 3.129.725 2.708.491,18 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017-2020 
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PROJEKT NR 93 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

W drodze do pracy 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby z niepełną sprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

CEL PROJEKTU 

Aktywizacja zawodowa osób z niepełną sprawnością intelektualną, zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Zrobił postępy w zakresie zadań arytmetycznych, potrafił dokonać trudniejszych obliczeń 

pisemnie. 

2. Nabył wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy, poprzez udział w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz spotkaniach z doradcą zawodowym. 

3. Uczestniczka poczyniła postępy w sferze zawodowej. Wykazuje dużą motywację  

i zaangażowanie do pracy oraz chętnie uczy się nowych technik.  

4. Szuka i wdraża własne pomysły, by usprawnić swoją pracę. Opanował obsługę ręcznego 

zszywacza na spinki i gwoździe do szybkiego montażu elementów. Nauczył się gięcia oraz 

formowania drutu w ozdobny ślimak przy pomocy kleszczy. Częściej starał się zwracać 

uwagę na swoje błędy i niedociągnięcia, jednak nie zniechęcał się niepowodzeniami i 

zawsze dążył do zadowalającego efektu końcowego. Wziął udział  

w warsztatach z doradcą zawodowym, organizowanych przez WUP, podczas których 

podnosił swoje kompetencje zawodowe. 

5. Bardziej świadomie przestrzega zasad BHP. Wiedza i umiejętności, które zdobywał 

potrafił zastosować w praktyce. 

6. Nauczył się obsługiwać opiekacz do kanapek. Poznał nowe tworzywo plastyczne – glinę 

i nauczył się ją wyrabiać i lepić różne formy. Uczestniczył w spotkaniu z doradcą 

zawodowym z WUP - „Twoja przyszłość-Twoja kariera” . 

7. Uczestniczyła w warsztatach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  

w Tarnowie. Ukończyła kurs gastronomiczny w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

podczas którego podniosła swoje zdolności kulinarne, zdobyła nowe doświadczenia oraz 

kompetencje zawodowe, zwiększając w ten sposób swoje szanse na znalezienie 

zatrudnienia. 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

2017 10 2017 10 2017 10 

Ilość 

warsztatów/szkoleń 

6 6 6 

Ilość wizyt 

studyjnych 

3 3 2 

Ilość osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

2018 10 2018 10 2018 11 

Ilość 

warsztatów/szkoleń 

6 6 6 

Ilość wizyt 

studyjnych 

3 3 3 

Ilość osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

2019 10 2019 10 2019 16 

Ilość 

warsztatów/szkoleń 

6 6 7 

Ilość wizyt 

studyjnych 

3 3 1 

Ilość osób 

niepełnosprawnych 

biorących udział  

w projekcie 

2020 10 2020 10 2020 23 

Ilość 

warsztatów/szkoleń 

6 6 6 

Ilość wizyt 

studyjnych 

3 3 2 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

- PFRON, 

- Fundacja REPI, 

- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
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RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.000 1.000 1.000 1.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

800 1.100 600 2.020 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 94 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Woda to życie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby z niepełną sprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

CEL PROJEKTU 

Aktywizacja sportowa osób z niepełną sprawnością intelektualną, zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Regularnie i chętnie brał udział w zajęciach ruchowych na basenie rekreacyjnym. 

Korzystał z urządzeń służących do hydromasażu, samodzielnie wybierając obszary ciała, 

które według jego oceny prezentowały dolegliwości bólowe.  

2. Poprawa techniki pływania przekłada się na tempo płynięcia i osiąganie coraz lepszych 

wyników. W listopadzie wystartował w IX Mityngu Pływackim Osób z Niepełną 

Sprawnością zajmując IV miejsce na 50 metrów stylem dowolnym i IV miejsce na 25 

metrów stylem grzbietowym. 

 Podczas rehabilitacji ruchowej w wodzie odciąża stawy, a środowisko wodne wpływa 

korzystnie na relaksację mięśni i komfort psychofizyczny uczestniczki. Uczestniczka 

nabrała większej pewności siebie w basenie. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

treningów 

2017 10 2017 10 2017 10 

Liczba zawodników 

zawodów 

ogólnopolskich 

70 70 110 
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Liczba studentów 

PWSZ 

zaangażowanych  

w realizację projektu 

12 12 12 

Liczba uczestników 

treningów 

2018 10 2018 10 2018 16 

Liczba zawodników 

zawodów 

ogólnopolskich 

70 75 122 

Liczba studentów 

PWSZ 

zaangażowanych  

w realizację projektu 

12 12 15 

Liczba uczestników 

treningów 

2019 10 2019 10 2019 12 

Liczba zawodników 

zawodów 

ogólnopolskich 

75 80 104 

Liczba studentów 

PWSZ 

zaangażowanych  

w realizację projektu 

12 12 12 

Liczba uczestników 

treningów 

2020 10 2020 10 2020 27 

Liczba zawodników 

zawodów 

ogólnopolskich 

80 85 0 (ze 

względu na 

pandemię) 

Liczba studentów 

PWSZ 

zaangażowanych  

w realizację projektu 

12 12 0 (ze 

względu na 

pandemię) 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

- Budżet GMT, 

- Fundacja REPI, 

- Sponsorzy, 

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

6.000 6.500 7.000 7.500 
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Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

6.600 9.800 10.800 1.520 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Termin rozpoczęcia 1 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony. 

 

 

PROJEKT NR 95 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby starsze i niepełnosprawne korzystające z transportu publicznego w Tarnowie. 

 

CEL PROJEKTU 

Poprawa dostępności i komfortu usług dla osób korzystających z przystanków oraz 

pasażerów autobusów obsługujących tarnowską komunikację miejską. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Zwiększono dostępność i komfort usług przewozowych w komunikacji miejskiej poprzez 

zwiększenie ilości przystanków z peronami wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa  

i sygnalizacyjne, 100% taboru autobusowego to tabor niskopodłogowy, dodatkowo na 

kolejnych 24 przystankach zamontowano tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość przystanków 

wyposażonych  

w krawężniki 

peronowe oraz pasy 

bezpieczeństwa i pasy 

sygnalizacyjne  

2017 2 2017 4 2017 4 

Ilość tablic 

dynamicznej 

informacji 

pasażerskiej na 

przystankach 

1 10 1 

Ilość autobusów 

niskopodłogowych 

60 65 65 
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Ilość przystanków 

wyposażonych  

w krawężniki 

peronowe oraz pasy 

bezpieczeństwa i pasy 

sygnalizacyjne  

2018 4 2018 8 2018 7 

Ilość tablic 

dynamicznej 

informacji 

pasażerskiej na 

przystankach 

10 53 26 

Ilość autobusów 

niskopodłogowych 

65 96 95 

Ilość przystanków 

wyposażonych  

w krawężniki 

peronowe oraz pasy 

bezpieczeństwa i pasy 

sygnalizacyjne  

2019 8 2019 10 2019 17* 

Ilość tablic 

dynamicznej 

informacji 

pasażerskiej na 

przystankach 

53 53 50** 

Ilość autobusów 

niskopodłogowych 

96 96 95*** 

Ilość przystanków 

wyposażonych  

w krawężniki 

peronowe oraz pasy 

bezpieczeństwa i pasy 

sygnalizacyjne  

2020 10 2020 12 2020 41* 

Ilość tablic 

dynamicznej 

informacji 

pasażerskiej na 

przystankach 

53 53 52** 

Ilość autobusów 

niskopodłogowych 

96 96 95*** 

 

2018 - * dostawa tablic realizowana w dwóch etapach, ze względu na opóźnione podpisanie 

umowy z wykonawcą, II etap dostawy tablic został ustalony na 2019 rok. 
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** wskutek dokonanych zmian w sieci linii komunikacji miejskiej, obecnie do obsługi 

wszystkich linii komunikacyjnych wymagana jest niezbędna ilość 95 sztuk pojazdów. 

2019 - * - w 2019 roku wykonano 10 zatok autobusowych z pasami bezpieczeństwa  

i sygnalizacyjnymi, bez krawężników peronowych.  

** - dostawa 24 tablic zrealizowana w II etapie umowy. Dostawa 3 kolejnych tablic opóźniona 

z uwagi na przedłużające się procedury związane z inwestycjami przebudowy ulicy 

Lwowskiej oraz budowy węzłów przesiadkowych. 

*** - wskutek dokonanych zmian w sieci linii komunikacji miejskiej, obecnie do obsługi 

wszystkich linii komunikacyjnych wymagana jest niezbędna ilość 95 sztuk pojazdów. 

2020- * - wskazana ilość w 2020 roku obejmuje 9 przystanków, na których znajdują się 

krawężniki peronowe wraz z kostką ostrzegawczą oraz 30 przystanków, na których znajduje 

się kostka ostrzegawcza bez krawężników peronowych.  

** - dostawa jednej tablicy będzie dokonana przy realizowanej obecnie przebudowie ulicy 

Lwowskiej. 

*** - wskutek dokonanych zmian w sieci linii komunikacji miejskiej, obecnie do obsługi 

wszystkich linii komunikacyjnych wymagana jest niezbędna ilość 95 sztuk pojazdów. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT, budżet MPK, fundusze Unii Europejskiej 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

6.997.900 43.196.000 164.000 164.000 

Zrealizowany całkowity 

koszt realizacji projektu 

6.004.500 43.656.410,94 1.313.492,40 232 943,49 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Rozpoczęcie 2017 rok, zakończenie 2020, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach. 

 

PROJEKT NR 96 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Bądźmy Razem 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie, 

Seniorzy - mieszkańcy DPS w Tarnowie, Członkowie PZG (Polski Związek Głuchych)          

w Tarnowie 
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CEL PROJEKTU 

Integracja społeczna, wymiana doświadczeń, prezentacja talentów i umiejętności 

w przekazie artystycznym, przybliżenie sposobu komunikowania się z osobami 

z niepełnosprawnością słuchu, pomoc osobom starszym i z niepełnosprawnością słuchu 

w formie wolontariatu 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

− Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy seniorów i ludzi osamotnionych,  

− Kształtowanie prawidłowych postaw emocjonalnych u dzieci i młodzieży w stosunku do 

seniorów,  

− Ukształtowanie więzi międzypokoleniowej i przyjaźni,  

− Aktywne i ciekawe spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i seniorów. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba członków PZG 2017 80 2017 40 2017 30 

Liczba aktywnych 

mieszkańców DPS 

60 30 30 

Liczba 

wychowanków 

Placówki 

23 23 18 

Liczba członków PZG 2018 80 2018 40 2018 0 

Liczba aktywnych 

mieszkańców DPS 

60 30 30 

Liczba 

wychowanków 

Placówki 

23 23 10 

Liczba członków PZG 2019 80 2019 40 2019 0 

Liczba aktywnych 

mieszkańców DPS 

60 30 40 

Liczba 

wychowanków 

Placówki 

23 23 10 

Liczba członków PZG 2020 80 2020 40 2020 0 

Liczba aktywnych 

mieszkańców DPS 

60 30 60 

Liczba 

wychowanków 

Placówki 

23 23 10 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 
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RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

700 700 900 900 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

700 700 900 650 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok, z możliwością kontynuacji w latach następnych 

 

PROJEKT NR 97 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Karta Tarnowskiego Seniora 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby, które ukończyły 65 lat i są zameldowane w Tarnowie. 

 

CEL PROJEKTU 

Program ma na celu wsparcie seniorów oraz podtrzymywanie ich aktywności społecznej, 

w tym także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Działalność na rzecz osób po 65. roku życia, zachęcenie seniorów do aktywnego życia, 

korzystania z ofert kulturalnych i społecznych.  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość osób którym 

wydano kartę 

2017 2.000 2017 2.600 2017 2.332 

Ilość partnerów 

oferujących zniżki 

60 71 73 

Ilość osób którym 

wydano kartę 

2018 2.600 2018 3.200 2018 2.769 

Ilość partnerów 

oferujących zniżki 

71 82 77 

Ilość osób którym 

wydano kartę 

2019 3.200 2019 3.800 2019 785 

Ilość partnerów 

oferujących zniżki 

82 93 77 
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Ilość osób którym 

wydano kartę 

2020 3.800 2020 4.400 2020 370 

Ilość partnerów 

oferujących zniżki 

93 104 82 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

35.928 42.754 49.549 56.485 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

18.493,50 27.744 48.441 41.323 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Od 2014 r. na czas nieokreślony. 

 

PROJEKT NR 98 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Majówka rekreacyjno-integracyjna 

Projekt Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, nie 

monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi: „Z powodu epidemii „Majówka rekreacyjno-

integracyjna” nie odbyła się, cel nie został osiągnięty. Imprezy integracyjne ze środowiskiem 

lokalnym takie jak zabawa karnawałowa, ostatkowa zabawa w Nowodworzu, świętowanie 

urodzin 100 latki, odbyły się na początku pierwszego kwartału roku.” 

 

PROJEKT NR 99 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Piknik Integracyjny dla Seniorów 

Projekt Domu Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga 48, nie monitorowany. Przesłana 

adnotacja brzmi: „W związku z ogłoszoną epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

planowany w 2020 roku piknik integracyjny dla seniorów nie odbył się.” 
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PROJEKT NR 100 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Pomoc Sąsiedzka 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie monitorowany od 2019 roku. Projekt 

nie będzie już realizowany ze względu na włączenie usług z zakresu pomocy sąsiedzkiej do 

podstawowych usług opiekuńczych realizowanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

 

PROJEKT NR 101 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa powyżej 55 roku życia. 

 

CEL PROJEKTU 

Podnoszenie aktywności społecznej, a także sprawności intelektualnej i fizycznej starszych 

mieszkańców Tarnowa. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Realizowany projekt w znacznym stopniu pozwolił na zaktywizowanie osób powyżej 55 

roku życia. Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej odbywało się 

w 6 obszarach zlokalizowanych na terenie Gminy miasta Tarnowa, które umożliwiły 

dogodny dostęp do oferowanych zajęć seniorom z różnych części miasta. W okresie realizacji 

zadania publicznego seniorzy mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć mających na celu 

poprawę sprawności intelektualnej tj.: zajęcia komputerowe, zajęcia językowe, zajęcia 

artystyczne, np.: decupage, śpiew, warsztaty krawieckie oraz zajęć mających na celu 

poprawę sprawności fizycznej uczestników tj.: zajęcia usprawniające z fizjoterapeutą, zajęcia  

fitness, pilates, nordic walking, zajęcia na basenie, zajęcia taneczne, itp. Zajęcia artystyczne 

poprawiły ich zdolności manualne oraz pobudzały kreatywne myślenie. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz fakt, iż seniorzy znajdują się w grupie 

podwyższonego ryzyka zakażeniem COVID-19 zajęcia stacjonarne były czasowo 

wstrzymywane i w miarę możliwości odbywały się w sposób zdalny. Koordynatorzy, 

animatorzy i opiekunowie Klubów wspierali seniorów m.in. poprzez kontakt telefoniczny. 

W miarę dobrych warunków atmosferycznych zajęcia mające na celu poprawę sprawności 

fizycznej uczestników odbywały się na świeżym powietrzu. Ponadto wiosną został 

utworzony kanał na YouTube pn.: „Dom bez Nudy” na którym odbywały się m.in. zajęcia 

fizyczne, warsztaty artystyczne oraz wykłady historyczne dzięki którym osoby starsze mogły 

kontynuować aktywność w domu.   

 

 

 



366 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba 

zaktywizowanych 

seniorów 

2017 400 2017 450 2017 621 

Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć poprawiających 

sprawność 

intelektualną 

500 500 663 

Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć poprawiających 

sprawność fizyczną 

800 800 1.005 

Liczba 

zaktywizowanych 

seniorów 

2018 400 2018 450 2018 604 

Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć poprawiających 

sprawność 

intelektualną 

500 500 574 

Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć poprawiających 

sprawność fizyczną 

800 800 1066 

Liczba 

zaktywizowanych 

seniorów 

2019 400 2019 450 2019 755 

Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć poprawiających 

sprawność 

intelektualną 

500 500 608 

Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć poprawiających 

sprawność fizyczną 

800 800 1274 

Liczba 

zaktywizowanych 

seniorów 

2020 400 2020 450 2020 462 
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Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć poprawiających 

sprawność 

intelektualną 

500 500 546 

Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć poprawiających 

sprawność fizyczną 

800 800 1.373 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa, wkład własny realizatorów zadania. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

422.000 422.000 422.000 422.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

432.149,04 443.050 444.058 355.154,11 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r. z możliwością kontynuacji. 

 

PROJEKT NR 102 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

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

– klubu samopomocy 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Projekt nie realizowany w 2020 r. ze względu na brak realizacji 

zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” 

dofinansowanego ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego.” 

 

PROJEKT NR 103 

 

TYTUŁ  

Przegląd amatorski klubów Seniora STARSI PANOWIE DWAJ 

Projekt Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie nie 

monitorowany od 2017 roku.  

Przesłana do Raportu monitoringowego za 2017 rok adnotacja mówiła, iż Projekt pt. Przegląd 

amatorski klubów Seniora STARSI PANOWIE DWAJ ujęty w dokumencie „Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020”, realizuje inny 
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podmiot – Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża 

Jana Pawła II w Krakowie. 

 

PROJEKT NR 104 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa i ich rodziny. 

 

CEL PROJEKTU 

Poszerzenie wiedzy o prawach i uprawnieniach jakie przysługują osobom niepełnosprawnym 

w zakresie rehabilitacji społecznej. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Przekazywanie osobom niepełnosprawnym wiedzy na temat rehabilitacji społecznej, 

wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu poprawy funkcjonowania społecznego 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Udzielanie informacji 

w zakresie ulg  

i uprawnień 

przysługujących 

osobom 

niepełnosprawnym  

w siedzibie MOPS 

2017 20 2017 30 2017 30 

Udzielanie informacji 

w zakresie ulg  

i uprawnień 

przysługujących 

osobom 

niepełnosprawnym - 

kontakt telefoniczny 

30 35 32 

Pomoc w wypełnianiu 

wniosków 

15 20 20 
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Udzielanie informacji 

w zakresie ulg 

i uprawnień 

przysługujących 

osobom 

niepełnosprawnym  

w siedzibie MOPS 

2018 30 2018 40 2018 38 

Udzielanie informacji 

w zakresie ulg  

i uprawnień 

przysługujących 

osobom 

niepełnosprawnym - 

kontakt telefoniczny 

35 40 38 

Pomoc w wypełnianiu 

wniosków 

15 20 17 

Udzielanie informacji 

w zakresie ulg  

i uprawnień 

przysługujących 

osobom 

niepełnosprawnym  

w siedzibie MOPS 

2019 40 2019 50 2019 48 

Udzielanie informacji 

w zakresie ulg 

i uprawnień 

przysługujących 

osobom 

niepełnosprawnym - 

kontakt telefoniczny 

40 45 42 

Pomoc w wypełnianiu 

wniosków 

18 25 20 

Udzielanie informacji 

w zakresie ulg  

i uprawnień 

przysługujących 

osobom 

niepełnosprawnym 

w siedzibie MOPS 

2020 55 2020 70 2020 12 
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Udzielanie informacji 

w zakresie ulg 

i uprawnień 

przysługujących 

osobom 

niepełnosprawnym - 

kontakt telefoniczny 

45 50 50 

Pomoc w wypełnianiu 

wniosków 

20 25 7 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

7.200 7.200 7.680 7.680 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

7.200 7.200 7.680 7.680 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Od 2014 r., projekt będzie realizowany nadal. 

 

PROJEKT NR 105 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Punkt Informacyjny dla Seniorów 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa w wieku 50+, którzy chcieliby zasięgnąć informacji o działaniach 

podejmowanych w mieście Tarnowie na rzecz Seniorów, a także zasięgnąć porady prawnej 

lub psychologicznej. 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu cyfrowemu i poczuciu 

osamotnienia osób starszych poprzez włączenie seniorów w życie społeczne Miasta, 

udzielanie informacji o sposobach i możliwościach uzyskania wsparcia oraz umożliwienie 

nabycia nowych kompetencji społecznych. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Nabycie nowych kompetencji społecznych, poprawa kondycji psychicznej, 

zminimalizowanie poczucia osamotnienia u osób w podeszłym wieku przez włączenie ich  

w życie społeczne Miasta. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Udzielanie informacji 

na temat aktualnych 

wydarzeń 

2017 50 2017 65 2017 82 

Umawianie 

konsultacji  

z psychologiem 

25 30 28 

Umawianie 

konsultacji z radcą 

prawnym 

20 20 20 

Udzielanie informacji 

na temat aktualnych 

wydarzeń 

2018 60 2018 70 2018 81 

Umawianie 

konsultacji  

z psychologiem 

25 30 15 

Umawianie 

konsultacji z radcą 

prawnym 

30 35 13 

Udzielanie informacji 

na temat aktualnych 

wydarzeń 

2019 60 2019 70 2019 86 

Umawianie 

konsultacji  

z psychologiem 

30 35 10 

Umawianie 

konsultacji z radcą 

prawnym 

35 40 8 

Udzielanie informacji 

na temat aktualnych 

wydarzeń 

2020 70 2020 70 2020 68 

Umawianie 

konsultacji  

z psychologiem 

35 35 0 

Umawianie 

konsultacji z radcą 

prawnym 

40 40 0 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

7.200 7.200 7.680 7.680 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

7.008 7.200 7.680 7.680 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Realizowany od 2013 r. nadal będzie realizowany. 

 

PROJEKT NR 106 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Razem znaczy lepiej 

Projekt Publicznego Przedszkola Nr 15, nie monitorowany w 2020 roku. Projekt 

przewidziany był do realizacji w latach 2017-2019. Termin ukończenia realizacji projektu 

zapisano na rok 2019. 

 

PROJEKT NR 107 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów  

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W 2020 r. nie został ogłoszony konkurs na ww. zadanie.” 

 

PROJEKT NR 108 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

S.O.S dla Życia 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby starsze samotne i niepełnosprawne, mieszkańcy Miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu socjalnego jest usprawnienie pracy służb medycznych podczas akcji 

ratunkowych przeprowadzanych w mieszkaniu samotnej osoby starszej/niepełnosprawnej 

oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności osób 

starszych/niepełnosprawnych. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Wzrost szansy na szybka i skuteczną pomoc służb medycznych i usprawnienie ich pracy pod 

czas akcji ratunkowej w miejscu zamieszkania, minimalizowanie poczucia bezradności, 

wzrost poczucia bezpieczeństwa. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Przekazywanie 

pudełek życia osobom 

samotnym 

2017 100 2017 100 2017 97 

Przekazywanie 

pudełek życia osobom 

samotnym 

2018 100 2018 100 2018 95 

Przekazywanie 

pudełek życia osobom 

samotnym 

2019 150 2019 150 2019 92 

Przekazywanie 

pudełek życia osobom 

samotnym 

2020 150 2020 150 2020 40 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

606 612 618 624 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

584 612 618 642 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Realizacja od 2014 r., nadal będzie realizowany. 

 

PROJEKT NR 109 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Tacy sami jak inni – silniejsi w rodzinie 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie monitorowany od 2019 roku. Projekt 

od 2017 r. nie jest realizowany ze względu na brak otrzymania dotacji MRPiPS w ramach 

programu oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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PROJEKT NR 110 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wiem więcej, pomagam świadomie 

Projekt Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi: „Projekt ze względu na 

pandemię COVID-19 w roku 2020 nie był realizowany.” 

 

 

PROJEKT NR 111 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wsparcie seniorów 60+ będących rodzicami osób niepełnosprawnych 

Projekt PSONI Koło w Tarnowie, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi: „W 2020 r. 

zadanie „Wsparcie seniorów 60+ będących rodzicami osób niepełnosprawnych” nie było 

realizowane.” 

 

PROJEKT NR 112 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zatrudnienie konsultanta ds. osób niepełnosprawnych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby niepełnosprawne z terenu miasta Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

życia codziennego. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów życia 

codziennego poprzez: 

− poradnictwo dla osób niepełnosprawnych lub/i ich opiekunów,  

− pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, a także w załatwianiu spraw  

w urzędach administracji państwowej, administracji samorządowej i w innych 

instytucjach, 

− współpracę z Prezydentem Miasta Tarnowa i Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa w zakresie rozwiązywania 

problemów osób niepełnosprawnych, w tym dostępności dla tych osób miejsc 

użyteczności publicznej, 

− współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 
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− współpracę i współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

które skorzystały  

z porad konsultanta 

podczas dyżurów: 

osobiście, 

telefonicznie  

i mailowo 

2017 250 2017 250 2017 486 

Liczba spraw 

załatwionych podczas 

wizji w terenie 

12 18 24 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

które skorzystały  

z porad konsultanta 

podczas dyżurów: 

osobiście, 

telefonicznie 

i mailowo 

2018 250 2018 275 2018 371 

Liczba spraw 

załatwionych podczas 

wizji w terenie 

18 18 30 

Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

które skorzystały  

z porad konsultanta 

podczas dyżurów: 

osobiście, 

telefonicznie  

i mailowo 

2019 275 2019 300 2019 294 

Liczba spraw 

załatwionych podczas 

wizji w terenie 

18 20 21 
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Liczba osób 

niepełnosprawnych, 

które skorzystały  

z porad konsultanta 

podczas dyżurów: 

osobiście, 

telefonicznie  

i mailowo 

2020 300 2020 350 2020 122 

Liczba spraw 

załatwionych podczas 

wizji w terenie 

20 24 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki finansowe z budżetu GMT. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

12.000 12.000 12.000 12.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

12.000 12.000 12.000 3.600 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 113 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Stosowanie ulgowych opłat za korzystanie przez osoby niepełnosprawne z obiektów 

sportowych Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Bezpośrednio: osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie posiadające orzeczenie          o 

stopniu niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące korzystania z systemu 

środowiskowego wsparcia w zakresie rehabilitacji. 

Pośrednio: rodziny i opiekunowie ww. osób. 

 

CEL PROJEKTU 

Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rehabilitacji ruchowej oraz poprawy 

sprawności fizycznej. Zwiększenie dostępności niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 

Miasta Tarnowa oraz ich opiekunów do miejskiej bazy sportowej poprzez likwidację barier 

cenowych. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W 2020 r. z ulgowych wstępów korzystało 43 osoby niepełnosprawne oraz 22 opiekunów. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Roczna liczba osób 

objętych ulgami 

2017 30 2017 50 2017 36 

Zakładana kwota 

udzielonych ulg 

10.250 17.025 34.938,00 

Roczna liczba osób 

objętych ulgami 

2018 50 2018 80 2018 31 ON + 31 

opiekunów 

Zakładana kwota 

udzielonych ulg 

17025 27275 74.337 

Roczna liczba osób 

objętych ulgami 

2019 80 2019 90 2019 51 (26 ON 

+ 25 

opiekunów) 

Zakładana kwota 

udzielonych ulg 

27275 30575 3828,50 

 

Roczna liczba osób 

objętych ulgami 

2020 90 2020 100 2020 43( 

21ON+22 

opiekunów) 

Zakładana kwota 

udzielonych ulg 

30575 34050 3228,00 

 Przy monitoringu za 2019 rok przesłano korektę danych dotyczących wartości osiągniętych 

wskaźnika: „Zakładana kwota udzielonych ulg”: za rok 2017 powinno być - 1.858,50 zł a za 

rok 2018 - 2.343,00 zł. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

17.025 27.275 30.575 34.050 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

34.938,00 

1.858,50 

74.337 

2.343,00 

3.828,50 3228,00 

 Przy monitoringu za 2019 rok przesłano następujące wyjaśnienie dotyczącą wysokości 

całkowitego zrealizowanego kosztu projektu w latach 2017-2020: „Informuję, że na skutek 

wpisania błędnej formuły w arkusz kalkulacyjny w sprawozdaniach za 2017, 2018 r ujęte były 

nieprawidłowe, wysokie kwoty dopłat. Dopiero przy sporządzaniu tegorocznego sprawozdania 
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błąd został usunięty”. Zgodnie z przesłaną korektą całkowity koszt realizacji projektu w 2017 

roku wyniósł 1.858,50 zł a w 2018 roku 2.343,00 zł. 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 114 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

„Umiem pływać” – program masowej, nieodpłatnej nauki pływania dla uczniów klas 

I-III tarnowskich szkół podstawowych, realizowany w oparciu o wytyczne 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Projekt Wydziału Sporu Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Ze względu na konieczność redukcji budżetu miasta w roku 2020, w tym wydatków 

TOSiR, program nie był realizowany.” 

 

PROJEKT NR 115 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 

Tarnowa, w tym program „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” 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

1) bezpośrednio osoby niepełnosprawne, 

2) pośrednio rodziny ww. osób. 

 

CEL PROJEKTU 

Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa 

oraz organizacja zajęć pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku 

od 6 do 15 lat jako elementu rehabilitacji. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Zrealizowano zadania w formie dotacji na kwotę 57.800 zł w zakresie Upowszechniania 

sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa oraz organizacji 

zajęć pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, 

a także „Sportowe talenty” - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży  

do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa; 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. 
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Pozostałe zaplanowane zadania nie zostały zrealizowane ze względu na stan epidemii  

i obostrzenia z tym związane oraz redukcję środków finansowych. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

Programu 

2017 1000 2017 1000 2017 1020 

Liczba organizacji 

pozarządowych 

realizujących 

Program 

6 6 6 

Liczba uczestników 

Programu 

2018 1000 2018 1000 2018 1021 

Liczba organizacji 

pozarządowych 

realizujących 

Program 

6 6 6 

Liczba uczestników 

Programu 

2019 1000 2019 1000 2019 1.123 

Liczba organizacji 

pozarządowych 

realizujących 

Program 

6 6 3 

Liczba uczestników 

Programu 

2020 1000 2020 1000 2020 380 

Liczba organizacji 

pozarządowych 

realizujących 

Program 

6 6 2 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT, środki własne organizacji pozarządowych 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

100.000 100.000 100.000 100.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

153.560 149.500 125.500 73.300 
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TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Wrzesień – grudzień roku poprzedzającego realizację do grudnia w roku realizacji 

 

PROJEKT NR 116 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Program „Ferie zimowe Tarnów 20…” tj. nieodpłatne lub częściowe odpłatne zajęcia  

i imprezy sportowe dla uczniów tarnowskich szkół niekorzystających z wyjazdowych 

form wypoczynku 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

- bezpośredni odbiorcy to uczniowie tarnowskich szkół każdego szczebla, 

- pośredni odbiorcy to rodzice ww. uczniów (program jest nieodpłatny lub częściowo 

odpłatny dla uczestników oraz zapewnia ciekawe i bezpieczne spędzenie czasu wolnego) 

 

CEL PROJEKTU 

Zapewnienie ciekawego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych 

uczniom tarnowskich szkół każdego szczebla oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Zapewniono zgodnie z założeniami nieodpłatne lub częściowo odpłatne zajęcia sportowo-

rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2020 r. Najszerszy zakres zajęć sportowych 

realizowany był w TOSiR - 7.613 uczestników, Tarnowskim Stowarzyszeniu Sportowo-

Kulturalnym K-Team – 660 uczestników i MKS Pałac Młodzieży 605 uczestników 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczniów 

biorących udział  

w Programie 

2017 15 tys. 2017 15 tys. 2017 14.637 

Liczba podmiotów 

realizujących 

Program 

15 15 17 

Liczba uczniów 

biorących udział  

w Programie 

2018 15 tys. 2018 15 tys. 2018 12.562 

Liczba podmiotów 

realizujących 

Program 

15 15 18 

Liczba uczniów 

biorących udział  

w Programie 

2019 15 tys. 2019 15 tys. 2019 11.710 
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Liczba podmiotów 

realizujących 

Program 

15 15 16 

Liczba uczniów 

biorących udział  

w Programie 

2020 15 tys. 2020 15 tys. 2020 10.865 

Liczba podmiotów 

realizujących 

Program 

15 15 16 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

100.000 100.000 100.000 100.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

99.590 101.136 105.830 94.000 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Październik roku poprzedzającego realizację – luty, marzec roku realizacji w zależności od 

terminu ferii w woj. Małopolskim. 

 

PROJEKT NR 117 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Program „Lato w mieście bezpieczne wakacje Tarnów 20…” tj. nieodpłatne lub 

częściowe odpłatne zajęcia, w tym półkolonie, i imprezy sportowe dla uczniów 

tarnowskich szkół niekorzystających z wyjazdowych form wypoczynku 

Projekt Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Ze względu na panującą epidemię zrezygnowano z realizacji Programu.” 

 

PROJEKT NR 118 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Dostęp do Internetu i serwisu www.tarnow.travel dla osób niepełnosprawnych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

• bezpośrednio - osoby niepełnosprawne, 

• pośrednio - rodziny ww. osób. 
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CEL PROJEKTU 

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sieci Internet i korzystania z treści 

serwisu internetowego Tarnowskiego Centrum Informacji – www.tarnow.travel 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W związku z ogólną tendencją w Internecie duża część ruchu została przekierowana na 

profile TCI w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram). 

Liczba odsłon serwisu www.tarnow.travel osiągnęła założoną wartość. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość 

oczekiwana  

Wartość osiągnięta 

Liczba stanowisk 

komputerowych 

2017 1 2017 1 2017 1 

Ilość dostosowanych 

serwisów www 

1 1 1 

Ilość odsłon serwisu 500 000 550.000 440.000 + 

1.525.000 

Facebook 

Liczba stanowisk 

komputerowych 

2018 1 2018 1 2018 1 

Ilość dostosowanych 

serwisów www 

1 1 1 

Ilość odsłon serwisu 500 000 600 000 370 000 

tarnow.travel 

1 116 000 

Facebook 

79 000 

Twitter 

82 000 

Instagram 

Liczba stanowisk 

komputerowych 

2019 1 2019 1 2019 1 

Ilość dostosowanych 

serwisów www 

1 1 1 

Ilość odsłon serwisu 500 000 650 000 719 000 

tarnow.travel 

l 790 000 

Facebook 

110 000 

Twitter: 

brak danych 

Instagram; 

http://www.tarnow.travel/
http://www.tarnow.travel/
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Liczba stanowisk 

komputerowych 

2020 1 2020 1 2020 1 

Ilość dostosowanych 

serwisów www 

1 1 1 

Ilość odsłon serwisu 500 000 700 000 727 000 

tarnow.travel 

1 852 000 

Facebook 

93 000 

Twitter 

brak danych 

Instagram 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram 

finansowy 

2017 2018 2019 2020 

Planowany 

całkowity koszt 

realizacji projektu 

20.000 20.000 20.000 20.000 

Zrealizowany 

całkowity koszt 

realizacji projektu 

20.000  

(szacunek; 

jako część 

wynagrodzenia 

pracowników 

TCI)  

20.000  

(szacunek; 

jako część 

wynagrodzenia 

pracowników 

TCI)  

20.000 

(szacunek; 

jako część 

wynagrodzenia 

pracowników 

TCI) 

20.000 

(szacunek; 

jako część 

wynagrodzenia 

pracowników 

TCI)  

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

wrzesień – grudzień roku poprzedzającego realizację (projekt budżetu, przygotowanie 

zapytań ofertowych)  

styczeń – grudzień w roku realizacji 

 

PROJEKT NR 119 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Jarmark Galicyjski 

Projekt Tarnowskiego Centrum Informacji, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi:  

„Z powodu pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, w 2020 roku nie odbył się 

Jarmark Galicyjski.” 
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PROJEKT NR 120 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Letnie bezpłatne spacery z przewodnikiem po Tarnowie oraz zwiedzanie Katedry  

z przewodnikiem 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

1) Mieszkańcy Tarnowa, w tym osoby starsze, dzieci, młodzież i rodziny, 

2) Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie, 

3) Turyści odwiedzający Tarnów. 

 

CEL PROJEKTU 

Budowanie wspólnoty, zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami, propozycja aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Z powodu pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, w 2020 roku spacery 

odbywały się w małych grupach i w reżimie sanitarnym. 

1) Organizacja 62 spacerków i 62 dyżurów przewodnika w Katedrze 

2) Przybliżenie historii miasta jako fundamentu wspólnej tożsamości mieszkańców  

3) Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość 

zorganizowanych 

spacerków i dyżurów 

2017 120 2017 120 2017 124 

Liczba uczestników  2.000 2.000 1.700 

Ilość 

zorganizowanych 

spacerków i dyżurów 

2018 120 2018 120 2018 147 

Liczba uczestników  2.000 2.200 1.500 

Ilość 

zorganizowanych 

spacerków i dyżurów 

2019 120 2019 120 2019 142 

Liczba uczestników  2.000 2.500 2.500 

Ilość 

zorganizowanych 

spacerków i dyżurów 

2020 120 2020 120 2020 124 

Liczba uczestników  2.000 2.800 850 

 

 

 



385 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

15.000 15.000 15.000 15.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

16.290 21.170 16.404,50 13.589,00 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. Spacery w lipcu i w sierpniu każdego roku. 

 

PROJEKT NR 121 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zajęcia edukacyjne pn. „Czym jest informacja turystyczna” 

Projekt Tarnowskiego Centrum Informacji, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi:  

„Z powodu pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, w 2020 roku nie odbyły się 

spotkania z dziećmi.” 

 

PROJEKT NR 122 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Osiedle COOLtura 

Projekt Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz obostrzeniami wynikającymi  

z przepisów sanitarnych działania w ramach projektu nie mogły być realizowane.” 

 

PROJEKT NR 123 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby korzystające z oferty Uniwersytetów III Wieku oraz innych organizacji 

pozarządowych działających na rzecz tarnowskich seniorów. 

 

 

 

 

 



386 

 

CEL PROJEKTU 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Ułatwienie osobom starszym 

dostępu do kultury, edukacji i rekreacji. Promocja wydarzeń kulturalnych, popularyzacja          

i dostarczanie informacji dla pokolenia 55+. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz obostrzeniami wynikającymi  

z przepisów sanitarnych możliwość realizacji zaplanowanych działań była mocno 

ograniczona. Większość zaplanowanych wydarzeń realizowana była online. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 2017 300 2017 350 2017 820 

Liczba uczestników 2018 350 2018 400 2018 700 

Liczba uczestników 2019 400 2019 450 2019 800 

Liczba uczestników 2020 450 2020 500 2020 800 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

30.000 30.000 30.000 30.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

30.000 28.127 47.296 10.000 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach następnych. 

 

PROJEKT NR 124 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych 

dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania 

nowych dzieł i organizowania wydarzeń 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby mieszkające na tarnowskich osiedlach. 
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CEL PROJEKTU 

1. Oferowanie nowych rozwiązań i pomysłów w działaniach kulturalnych dla lokalnej 

społeczności. 

2. Ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej. 

3. Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców. 

4. Działalność kulturalna świadczona mieszkańcom Tarnowa. 

5. Podtrzymywanie tradycji lokalnych. 

Cele pośrednie: 

6. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 

7. Wzmacnianie działań promocyjnych – docieranie do coraz większej publiczności. 

8. Wypełnienie luk w ofercie kulturalnej przygotowywanej przez instytucje kultury. 

9. Stworzenie poprzez edukację oraz ofertę kulturalną alternatywy dla patologii 

społecznych. 

10. Wytwarzanie nawyku bycia blisko wydarzeń kulturalnych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz obostrzeniami wynikającymi  

z przepisów sanitarnych możliwość realizacji zaplanowanych działań była mocno 

ograniczona. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba przedsięwzięć 

i wydarzeń 

kulturalnych na 

terenie miasta 

Tarnowa 

2017 30 2017 30 2017 44 

Liczba przedsięwzięć 

i wydarzeń 

kulturalnych na 

terenie miasta 

Tarnowa 

2018 30 2018 35 2018 11 

Liczba przedsięwzięć 

i wydarzeń 

kulturalnych na 

terenie miasta 

Tarnowa 

2019 35 2019 40 2019 25 

rozbudowa- 

nych 

projektów 

Liczba przedsięwzięć 

i wydarzeń 

kulturalnych na 

terenie miasta 

Tarnowa 

2020 40 2020 40 2020 8 projektów 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

140.000 140.000 150.000 150.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

140.000 140.000 384.929 64.200 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach następnych. 

 

PROJEKT NR 125 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Edukacja teatralna kluczem do poznania samego siebie 

Projekt Wydziału Edukacji w Urzędzie miasta Tarnowa, nie monitorowany w 2020 roku. 

Projekt przewidziany był do realizacji w latach 2017-2019. Termin ukończenia realizacji 

projektu zapisano na rok 2019. Zapis w dokumencie strategicznym Brzmi: „W związku  

z reformą oświaty zajęcia w roku 2020 nie są planowane.” 

 

PROJEKT NR 126 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Festiwal spektakli dla dzieci Mała Talia 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli, osoby zagrożone 

wykluczeniem oraz ich opiekunowie, rodziny. 

 

CEL PROJEKTU 

Oferta teatralna skierowana do najmłodszych widzów, która obejmuje: spektakle, warsztaty, 

happeningi, wystawy, pokazy plenerowe. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

XII Festiwal Mała Talia 2020 odbył się pomimo ogromnych utrudnień, jakie zostały 

spowodowane pandemią COVID-19. Był aktualizowany więcej niż jeden raz, ze względu na 

dostosowywanie go do aktualnie panujących obostrzeń sanitarnych, tego czy teatry mogą 

funkcjonować dla publiczności w określonym reżimie czy nie. Ostatecznie, ubiegłoroczna 

edycja Festiwalu dla dzieci "Mała Talia" odbyła się wg zakładanego planu, w terminie 

6.12.2020 – 9.12.2020 w formie hybrydowej. Całość rozpoczęła się happeningiem 
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promującym Festiwal „Solski autobus bajkowy”. Spektakle "Jaś i Małgosia" oraz "Księga 

lasu" zostały zaprezentowane dzieciom w dwóch tarnowskich przedszkolach. Na potrzeby 

Festiwalu został przygotowany koncert "Solski Bajkowo", który został udostępniony online. 

W trakcie Festiwalu zaprezentowaliśmy spektakle tarnowskiego teatru : „Jaś i Małgosia”, 

„Księga lasu”, „Mity greckie. Wyprawa po ambrozję”: oraz tytuły gościnne „Morze ciche” 

oraz „Zorro”. Wszystkie prezentowane spektakle były udostępnione w określonych 

terminach online, za darmo oraz zostały poddane ocenie dziecięcego jury, pracującego  

w formie spotkań online. Pomimo pandemii osiągnęliśmy główny cel, czyli promocję teatru 

jako ważnej dziedziny sztuki.  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

korzystających 

2017 4.000 2017 4.500 2017 4.050 

Liczba osób 

korzystających 

2018 4500 2018 5000 2018 5.586 

Liczba osób 

korzystających 

2019 4000 2019 4500 2019 3.040 

Liczba osób 

korzystających 

2020 4000 2020 4500 2020 1580 –  

w tym 1305 

widzowie 

spektakli 

online 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne, budżet GMT. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

160.000 200.000 160.000 170.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

55.297 118.410,89 27.383 70.027,77 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Od 2009 roku, z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 
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PROJEKT NR 127 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Teatralny openair 

Projekt Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Teatralny openair nie był realizowany w 2020 roku.” 

 

PROJEKT NR 128 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Klasyka w Parku 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa i okolic spędzający lato w mieście, sąsiedzi Parku Strzeleckiego, grupy 

zorganizowane. Wszystkie zainteresowane osoby, bez ograniczeń wiekowych. 

 

CEL PROJEKTU 

Upowszechnianie kultury w formie cyklu bezpłatnych koncertów przed siedzibą BWA  

w Parku Strzeleckim, umożliwienie dostępu do kultury dla wszystkich chętnych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koncerty z cyklu „Klasyka w Parku” 

nie mogły się odbyć, jednak w zamian zrealizowaliśmy 3 koncerty online, w czasie trwania 

Festiwalu Sztuki ArtFest, które były bezpłatnie dostępne na profilu BWA na Facebooku oraz 

YouTube (mniejsza ilość koncertów, ale ich większy zasięg). W związku z tym, 

przedstawiamy dane odnośnie transmisji: 

- Koncert duetu Szpetni: 1,4 tys. wyświetleń / 5K zasięg 

- „Koncert do obrazów” Marek Batorski Band: 1,8 tys. wyświetleń / 6,3K zasięg 

- Koncert „Jazzowe granie i śpiewanie” WMM Trio: 656 wyświetleń / 1,8K zasięg 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość koncertów 2017 4 2017 4 2017 4 

Ilość uczestników 800 800 802 

Ilość koncertów 2018 4 2018 4 2018 4 

Ilość uczestników 900 900 905 

Ilość koncertów 2019 4 2019 4 2019 4 

Ilość uczestników 1000 1000 855 

Ilość koncertów 2020 4 2020 4 2020 3 

Ilość uczestników 1100 1100 3.856  

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 



391 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

12.000 13.000 14.000 15.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

10.652,27 5.636 4.200 5.000 

 

Uwagi: W związku ze znacznie obniżonym budżetem instytucji w 2020 roku, galeria nie mogła 

przeznaczyć na projekt zaplanowanej kwoty. Niemniej staraliśmy się w miarę dostępnych 

środków i możliwości ograniczonych przez pandemię wywiązać się z założeń projektu. 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 129 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Małe BWA 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Bezpośredni: dzieci. Pośredni: rodziny, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. 

 

CEL PROJEKTU 

Bezpłatny dostęp do edukacji na temat sztuki. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W związku z pandemią ilość warsztatów znacznie się ograniczyła, jednak udało się 

zorganizować zajęcia między innymi na wystawie grafiki warsztatowej „Bardzo różnie  

i bardzo dobrze”, wystawie tarnowskich artystów i artystek „Salon BWA” oraz w czasie 

zimowych i letnich ferii. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość warsztatów 2017 48 2017 48 2017 48 

Ilość uczestników 576 576 576 

Ilość warsztatów 2018 48 2018 48 2018 52 

Ilość uczestników  

w ciągu roku 

576 576 712 

Ilość warsztatów 2019 48 2019 48 2019 48 

Ilość uczestników  

w ciągu roku 

576 576 580 
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Ilość warsztatów 2020 48 2020 48 2020 24  

Ilość uczestników  

w ciągu roku 

576 576 217 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

5.000 5.000 5.000 5.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

5.000 7.455,59 5.200 512,59 

Uwagi: W związku ze znacznie obniżonym budżetem instytucji w 2020 roku, galeria nie mogła 

przeznaczyć na projekt zaplanowanej kwoty. Niemniej staraliśmy się w miarę dostępnych 

środków i możliwości ograniczonych przez pandemię wywiązać się z założeń projektu. 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 130 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA – festiwal wybranych polskich filmów 

fabularnych 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa pochodzący z różnorodnych środowisk, reprezentujący różne grupy 

wiekowe od najmłodszych do najstarszych. Poszczególne propozycje programowe układane 

są dla odpowiednich grup wiekowych. 

 

CEL PROJEKTU 

Tarnowska Nagroda Filmowa to impreza, której celem od początku istnienia jest promocja  

i popularyzacja polskiej kinematografii, jej historii i najnowszych dokonań. 

Festiwal, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, na który składają się pokazy różnych 

gatunków filmowych a także inne imprezy, prezentuje polski film, pozwala odbiorcom 

zapoznać się w sposób atrakcyjny i wielopłaszczyznowy z aktualnymi dokonaniami 

kinematografii. Różnorodność propozycji programowych kierowana do mieszkańców 

Miasta pozwala zacierać różnice w dostępie do osiągnięć najnowszej polskiej kultury. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

34 Tarnowska Nagroda Filmowa, festiwal wybranych polskich filmów fabularnych 

odbywała się ze względu na wprowadzenie ograniczeń w związku ze stanem pandemii 

COVID-19 w terminie przeniesionym z maja w dniach 5-12 września. Program zrealizowano  

w całości wypełniając założenia festiwalu, stosując się do zalecanych obostrzeń i dystansu. 

Festiwal realizowany był w formule hybrydowej - spotkania twórców on-line i w reżimie 1/2 

publiczności na sali.  

Wypełniając wszystkie wyznaczone cele jak przedstawienie stanu i dorobku polskiej 

kinematografii, przedstawienie twórców, zwrócenie się z programem dla różnych grup 

wiekowych. na który składały się: 

− projekcje konkursowe ( konkurs główny oraz konkurs bajek (bez udziału publiczności) 

w ramach cyklu Filmy Młodego Widza) 

− projekcje specjalne, towarzyszące konkursom  

− spotkania z twórcami (on-line) 

− wystawy 

− koncerty 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba łączna 

wydarzeń 

kulturalnych  

w ramach festiwalu 

(projekcje, koncerty, 

wystawy, spotkania, 

debaty, warsztaty, 

itp.) 

2017 25 2017 20 2017 18 

Liczba artystów, 

zaangażowanych  

w realizację festiwalu 

80 70 39 

Liczba uczestników 

wydarzeń 

kulturalnych 

programu festiwalu 

12.000 10.000 7.860 

Liczba łączna 

wydarzeń 

kulturalnych  

w ramach festiwalu 

(projekcje, koncerty, 

wystawy, spotkania, 

debaty, warsztaty, 

itp.) 

2018 25 2018 23 2018 45 
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Liczba artystów, 

zaangażowanych  

w realizację festiwalu 

80 75 49 

Liczba uczestników 

wydarzeń 

kulturalnych 

programu festiwalu 

12.000 11.000 8.853 

Liczba łączna 

wydarzeń 

kulturalnych  

w ramach festiwalu 

(projekcje, koncerty, 

wystawy, spotkania, 

debaty, warsztaty, 

itp.) 

2019 25 2019 23 2019 24 

Liczba artystów, 

zaangażowanych  

w realizację festiwalu 

80 75 62 

Liczba uczestników 

wydarzeń 

kulturalnych 

programu festiwalu 

13.000 11.000 7.787 

Liczba łączna 

wydarzeń 

kulturalnych  

w ramach festiwalu 

(projekcje, koncerty, 

wystawy, spotkania, 

debaty, warsztaty, 

itp.) 

2020 30 2020 25 2020 14 

Liczba artystów, 

zaangażowanych  

w realizację festiwalu 

85 80 50 

Liczba uczestników 

wydarzeń 

kulturalnych 

programu festiwalu 

13.000 12.000 6.039 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

1. Środki własne. 

2. Budżet GMT. 

3. Dotacje (MKiDN, PISF) przystąpienie do konkursu oraz inne, w miarę udostępniania 

programów finansujących przez jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa. 
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4. Sponsorzy i partnerzy (coroczne lub wieloletnie umowy). 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

400.000 420.000 450.000 450.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

315.852,91 345.485,17 373.852,31 203.747,77 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Wiosna każdego roku (kwiecień). Termin ruchomy, ustalany corocznie. 

 

PROJEKT NR 131 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Czytanie bajek 

Projekt Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, nie monitorowany. Przesłana adnotacja 

brzmi: „Projekt „Czytanie bajek” nie był realizowany w 2020 roku.” 

 

PROJEKT NR 132 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Czytanie w Tarnowie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa 

 

CEL PROJEKTU 

Rozwijanie czytelnictwa, wyobraźni u dzieci. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Zwiększenie czytelnictwa u społeczności przedszkolnej i osiedla Jasna  

Zainteresowanie dzieci czytelnictwem  

Rozwinięta mowa i logiczne myślenie 

Lepsze przygotowanie dzieci do nauki szkolnej 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

spotkań w bibliotece 

2017 45 2017 45 2017 45 
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Liczba uczestników 

spotkań w teatrze 

45 45 45 

Liczba dzieci 

biorących udział  

w konkursie 

35 35 35 

Liczba uczestników 

spotkań w bibliotece 

2018 45 2018 45 2018 45 

Liczba uczestników 

spotkań w teatrze 

45 45 45 

Liczba dzieci 

biorących udział  

w konkursie 

35 35 35 

Liczba uczestników 

spotkań w bibliotece 

2019 45 2019 45 2019 45 

Liczba uczestników 

spotkań w teatrze 

45 45 45 

Liczba dzieci 

biorących udział  

w konkursie 

35 35 35 

Liczba uczestników 

spotkań w bibliotece 

2020 45 2020 45 2020 50 

Liczba uczestników 

spotkań w teatrze 

45 45 50 

Liczba dzieci 

biorących udział  

w konkursie 

35 35 50 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

5.000 5.000 5.000 5.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

5.000 5.000 5.000 5.000 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Wrzesień 2017 i kontynuacja w latach następnych. 
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PROJEKT NR 133 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Książka przyjdzie do Ciebie 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby chore, niepełnosprawne i starsze. 

 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie dostępności osób chorych, niepełnosprawnych i starszych do książki              i 

literatury. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz obostrzeniami wynikającymi  

z przepisów sanitarnych część działań w ramach projektu prowadzone były tylko  

w pierwszym kwartale 2020 r.  

Efekty: 

- zapewnienie dostępu do literatury osobom starszym i niepełnosprawnym  

- upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród beneficjentów projektu 

- zaspokojenie potrzeb czytelniczych chorych, niepełnosprawnych i starszych. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

(odwiedziny  

w bibliotece: 

udostępnianie 

zbiorów i spotkania) 

2017 4900 2017 4500 2017 5040 

Liczba spotkań 

literackich 

90 80 135 

Liczba osób 

(odwiedziny  

w bibliotece: 

udostępnianie 

zbiorów i spotkania) 

2018 4900 2018 4500 2018 4.050 

Liczba spotkań 

literackich 

90 80 87 

Liczba osób 

(odwiedziny  

w bibliotece: 

udostępnianie 

zbiorów i spotkania) 

2019 4900 2019 4500 2019 4031 
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Liczba spotkań 

literackich 

90 80 104 

Liczba osób 

(odwiedziny  

w bibliotece: 

udostępnianie 

zbiorów i spotkania) 

2020 4900 2020 4500 2020 1123 

Liczba spotkań 

literackich 

90 80 18 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Dotacja podmiotowa Gminy Miasta Tarnowa dla MBP w Tarnowie. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

82.500 85.000 88.000 90.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

82.871,00 93.202,39 95.997,44 69.364,70 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 134 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Wakacje i ferie w Bibliotece 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci i młodzież. 

 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego połączone z promocją literatury i czytelnictwa. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz obostrzeniami wynikającymi  

z przepisów sanitarnych większość działań w ramach projektu prowadzone były  

w ograniczonym zakresie.  

Efekty: 

- zapewnienie alternatywnych formy spędzania wolnego czasu 
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- upowszechnienie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba świadczeń 2017 100 2017 80 2017 101 

Liczba osób 

korzystających 

1.300 900 1.465 

Liczba świadczeń 2018 100 2018 80 2018 133 

Liczba osób 

korzystających 

1300 900 1734 

Liczba świadczeń 2019 100 2019 80 2019 170 

Liczba osób 

korzystających 

1300 900 1832 

Liczba świadczeń 2020 100 2020 80 2020 64 

Liczba osób 

korzystających 

1300 900 878 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Dotacja podmiotowa Gminy Miasta Tarnowa dla MBP w Tarnowie. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

19.000 20.000 21.000 22.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

21.706,72 25.756,00 29.880 15.971,40 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 135 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Bezpieczna podróż transportem publicznym 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby korzystające z transportu publicznego w Tarnowie. 

 

CEL PROJEKTU 

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów, autobusów obsługujących tarnowską komunikację 

miejską oraz osób oczekujących na przystankach. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów, autobusów obsługujących tarnowską komunikację 

miejską oraz osób oczekujących na przystankach poprzez zwiększenie ilości podświetlanych 

przystanków oraz wyposażenie wszystkich autobusów komunikacji miejskiej w system 

monitoringu. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość nowych wiat 

przystankowych 

oświetlanych energią 

elektryczną 

2017 1 2017 12 2017 14 

Ilość autobusów 

wyposażonych  

w system monitoringu  

47 52 52 

Ilość nowych wiat 

przystankowych 

oświetlanych energią 

elektryczną 

2018 12 2018 20 2018 27 

Ilość autobusów 

wyposażonych  

w system monitoringu  

52 96 95 

Ilość nowych wiat 

przystankowych 

oświetlanych energią 

elektryczną 

2019 20 2019 30 2019 37 

Ilość autobusów 

wyposażonych  

w system monitoringu  

96 96 95 

Ilość nowych wiat 

przystankowych 

oświetlanych energią 

elektryczną 

2020 30 2020 40 2020 41 

Ilość autobusów 

wyposażonych  

w system monitoringu  

96 96 95* 

 

* wskutek zmian w sieci linii komunikacji miejskiej, niezbędny tabor do obsługi sieci linii 

komunikacji miejskiej w 2018, 2019 i 2020 roku wynosił 95 sztuk. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT, budżet MPK oraz fundusze Unii Europejskiej 
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RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

182.000 476.200 165.000 165.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

174.715,35 686.553,00 193.474,01 79.200,00** 

** wiaty podświetlone w ramach realizacji innych inwestycji.  

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 - 2020, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach. 

 

PROJEKT NR 136 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Propagowanie bezpiecznych zachowań 

Projekt Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Projektu nie realizowano z uwagi na panującą sytuację 

epidemiczną.” 

 

PROJEKT NR 137 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zintensyfikowanie działań promujących aktywne postawy przeciwstawienia się 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń, których ofiarami mogą stać się osoby starsze 

„BEZPIECZNY SENIOR” 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Osoby starsze narażone na możliwość stania się ofiarą przestępstw lub wykroczeń oraz ich 

rodziny. 

 

CEL PROJEKTU 

Wzrost poziomu poczucia bezpieczeństwa w środowiskach osób starszych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

W 2020 roku w Tarnowie doszło do 56 przestępstw w kategorii oszustw metodą na 

tzw. legendę „na wnuczka, policjanta, itp.” z czego 48 usiłowań i 8 dokonań. W stosunku 

do ubiegłego roku nastąpił spadek ogólnej liczby przestępstw (o 16) oraz liczba przestępstw 

dokonanych ( o 1). Przestępstwa dokonane w 2020 roku stanowiły 14,3 % wszystkich 

oszustw. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych wyniosły 298 019,83 złotych 

w ubiegłym roku była to suma 415 210 zł.  

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, z uwagi na wprowadzony 

stan epidemii COVID-19, w znaczący sposób ograniczyli bezpośrednie spotkania 
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z seniorami. Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzono 

ogółem 48 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 1219 osób. W mieście Tarnowie spotkań 

takich było zorganizowanych - 7 w których udział wzięło 110 osób. Najczęściej poruszanymi 

tematami podczas spotkań były :  

− przestępstwa na tzw. legendę „na wnuczka”, „policjanta”, „hydraulika”, „kominiarza” 

itp. ;  

− bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych ; 

− bezpieczne korzystanie z Internetu.  

Na spotkaniach seniorom przekazano opracowane w minionych latach przez Komendę 

Miejską Policji w Tarnowie materiały edukacyjno-prewencyjne w postaci broszur i ulotek.  

W styczniu 2020 roku, profilaktycy z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  

z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowali konferencję pn. „Babciu, Dziadku Bądźcie 

Bezpieczni”, w ramach której policjanci omówili metody działania oszustów na legendę oraz 

zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo w czasie korzystania z Internetu. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość 

oczekiwana  

Wartość osiągnięta 

Liczba przestępstw 

dokonanych tzw. 

metodą na „wnuczka” 

2017 Dane 

statystyczne 

za III 

kw.2016 – 

15 zdarzeń 

2017 Spadek 

zdarzeń  

o 5% 

2017 - 7 

przestępstwa 

dokonane 

- 47 

usiłowania 

Ilość spotkań  

w klubach seniorów, 

Uniwersytetach  

III Wieku  

5 spotkań 6 spotkań 46 spotkań 

Ilość uczestników 100 osób Wzrost  

o 10% 

331 osób 

Liczba przestępstw 

dokonanych tzw. 

metodą na „wnuczka” 

2018 Dane 

statystyczne 

za 2017 rok 

2018 Spadek 

zdarzeń  

o kolejne 

5% 

2018 15 

przestępstw 

dokonanych 

 

31 usiłowań  

 

Ilość spotkań  

w klubach seniorów, 

Uniwersytetach  

III Wieku  

6 spotkań 7 spotkań 

65 spotkań  

Ilość uczestników 110 osób Wzrost  

o 10% 

1140 osób  
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Liczba przestępstw 

dokonanych tzw. 

metodą na „wnuczka” 

2019 Dane 

statystyczne 

za 2018 rok 

2019 Spadek 

zdarzeń  

o kolejne 

5% 

2019 9 

dokonanych 

 

63 

usiłowania  

 

Ilość spotkań  

w klubach seniorów, 

Uniwersytetach  

III Wieku  

7 spotkań 8 spotkań 

31 spotkań  

Ilość uczestników 121 osób Wzrost  

o 10% 
857 osób  

Ilość uczestników 2020 Dane 

statystyczne 

za 2019 rok 

2020 Spadek 

zdarzeń  

o kolejne 

5% 

2020 8 

dokonanych 

 

48 

usiłowania  

Liczba przestępstw 

dokonanych tzw. 

metodą na „wnuczka” 

8 spotkań 9 spotkań 

7 spotkań 

Ilość spotkań  

w klubach seniorów, 

Uniwersytetach  

III Wieku  

132 osoby Wzrost  

o 10% 
110 osób 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Własne zasoby osobowe i rzeczowe Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.488 1.625 1.803 1.954 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.419,56 2.083,05 1328,30 263,70 

W związku z podwyżką uposażenia funkcjonariuszy w 2019 roku, uległ zmianie koszt  

1 godziny pracy policjanta z kwoty 30,86 zł do kwoty 35,90 zł. 

 W związku z podwyżką uposażenia funkcjonariuszy w 2020 roku, uległ zmianie koszt  

1 godziny pracy policjanta z kwoty 35,90 zł do kwoty 37,67 zł. 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 - 2020 – działania całoroczne 
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PROJEKT NR 138 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Jestem świetlikiem na drodze 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

 

CEL PROJEKTU 

Kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w ruchu drogowym. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

- dziecko zna zagrożenia związane z poruszaniem się po drodze, w szczególności przy 

 złych warunkach atmosferycznych,  

- ma świadomość noszenia odblasków, 

- rozpoznaje podstawowe znaki drogowe,  

- uczeń zna podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym, 

- zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce oraz zgodnie z Poleceniem nr 19/2020 

Wojewody Małopolskiego wydanym Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast  

z obszaru województwa małopolskiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 

2 kwietnia 2020 roku w sprawie zlecania Straży Miejskiej w Tarnowie wykonywania zadań  

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz Decyzją  

Nr 132/2020 Wojewody Małopolskiego, część projektów była prowadzona w ograniczonym 

stopniu, a pozostała część nie była realizowana. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba 

przedszkolaków 

objętych działaniami 

2017 600 2017 700 2017 400 

Liczba uczniów 

objętych działaniami 

600 700 908 

Liczba 

przedszkolaków 

objętych działaniami 

2018 600 2018 700 2018 342 

Liczba uczniów 

objętych działaniami 

600 700 306 
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Liczba 

przedszkolaków 

objętych działaniami 

2019 600 2019 700 2019 485 

Liczba uczniów 

objętych działaniami 

600 700 260 

Liczba 

przedszkolaków 

objętych działaniami 

2020 600 2020 700 2020 59 

Liczba uczniów 

objętych działaniami 

600 700 225 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

5.000 5.000 5.000 4.500 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

3.400 1.565 1.633 0 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 139 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Mój przyjaciel pies 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. 

 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie świadomości na temat obowiązków wynikających z posiadania psa. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU 

Placówki oświatowe nie zgłaszały potrzeby realizacji projektu. Projekt został rozszerzony na 

mieszkańców posiadających psy. 

Każdy opiekun psa mógł skorzystać z zarejestrowania czworonoga w bazie Straży Miejskiej 

w Tarnowie. Właściciel psa otrzymywał breloczek z indywidualnym numerem czworonoga. 



406 

 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce oraz zgodnie z Poleceniem nr 19/2020 

Wojewody Małopolskiego wydanym Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast  

z obszaru województwa małopolskiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 

2 kwietnia 2020 roku w sprawie zlecania Straży Miejskiej w Tarnowie wykonywania zadań  

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz Decyzją  

Nr 132/2020 Wojewody Małopolskiego, część projektów była prowadzona w ograniczonym 

stopniu, a pozostała część nie była realizowana. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba 

przedszkolaków 

objętych działaniami 

 

2017 

600 2017 700 2017 0 

Liczba uczniów 

objętych działaniami 

600 700 0 

Liczba 

przedszkolaków 

objętych działaniami 

2018 600 2018 700 2018 0 

Liczba uczniów 

objętych działaniami 

600 700 59 

Liczba 

przedszkolaków 

objętych działaniami 

2019 600 2019 700 2019 0 

Liczba uczniów 

objętych działaniami 

600 700 0 

Liczba 

przedszkolaków 

objętych działaniami 

2020 600 2020 700 2020 0 

Liczba uczniów 

objętych działaniami 

600 700 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

4.000 4.000 4.000 3.500 
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Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

650 400 100 0 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 140 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Opaski dla dzieci 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci 

 

CEL PROJEKTU 

Identyfikacja dziecka na wypadek jego zagubienia się. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU 

- możliwość szybkiej identyfikacji dziecka, w przypadku jego zagubienia, 

- zwiększenie świadomości wśród rodziców i opiekunów o potrzebie używania opaski, 

 szczególnie podczas przebywania z dziećmi w miejscach dużego zagęszczenia osób, 

- skrócenie czasu i zmniejszenie stresu związanego z poszukiwaniem osoby zagubionej. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce oraz zgodnie z Poleceniem nr 19/2020 

Wojewody Małopolskiego wydanym Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast  

z obszaru województwa małopolskiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 

2 kwietnia 2020 roku w sprawie zlecania Straży Miejskiej w Tarnowie wykonywania zadań  

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz Decyzją  

Nr 132/2020 Wojewody Małopolskiego, część projektów była prowadzona w ograniczonym 

stopniu, a pozostała część nie była realizowana. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba dzieci 

objętych działaniem 

2017 700 2017 500 2017 1300 

Liczba dzieci 

objętych działaniem 

2018 700 2018 500 2018 1.500 

Liczba dzieci 

objętych działaniem 

2019 700 2019 500 2019 1.730 
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Liczba dzieci 

objętych działaniem 

2020 700 2020 500 2020 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.000 1.000 1.000 1.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

320 600 0 0 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Wydawanie opasek odbywa się w siedzibie Straży Miejskiej w Tarnowie oraz w Tarnowskim 

Centrum Informacji, w ciągu całego 2017 roku oraz w trakcie większych imprez sportowych 

i rekreacyjnych. Możliwość kontynuacji projektu w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 141 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zielone kartki 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy miasta Tarnowa, w szczególności mieszkańcy osiedli domów jednorodzinnych. 

 

CEL PROJEKTU 

Podniesienie świadomości w zakresie zgodnego z prawem pozbywania się odpadów  

z pielęgnacji ogrodów. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

- podniesienie świadomości w zakresie zgodnego z prawem pozbywania się odpadów  

 z pielęgnacji ogrodów 

- ograniczenie procederu spalania odpadów zielonych 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce oraz zgodnie z Poleceniem nr 19/2020 

Wojewody Małopolskiego wydanym Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast  

z obszaru województwa małopolskiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 

2 kwietnia 2020 roku w sprawie zlecania Straży Miejskiej w Tarnowie wykonywania zadań  

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz Decyzją  

Nr 132/2020 Wojewody Małopolskiego, część projektów była prowadzona w ograniczonym 

stopniu, a pozostała część nie była realizowana. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba zielonych 

kartek 

2017 400 2017 400 2017 400 

Liczba zielonych 

kartek 

2018 350 2018 350 2018 1.160 

Liczba zielonych 

kartek 

2019 300 2019 300 2019 800 

Liczba zielonych 

kartek 

2020 250 2020 250 2020 50 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

300 300 250 200 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

200 120 60 0 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 142 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Znakowanie rowerów 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy Tarnowa 

 

CEL PROJEKTU 

Identyfikacja roweru na wypadek jego kradzieży. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU 

- możliwość identyfikacji roweru w przypadku jego kradzieży. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce oraz zgodnie z Poleceniem nr 19/2020 

Wojewody Małopolskiego wydanym Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast  

z obszaru województwa małopolskiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 

2 kwietnia 2020 roku w sprawie zlecania Straży Miejskiej w Tarnowie wykonywania zadań  

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz Decyzją  

Nr 132/2020 Wojewody Małopolskiego, część projektów była prowadzona w ograniczonym 

stopniu, a pozostała część nie była realizowana. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba właścicieli 

oznakowanych 

rowerów 

2017 500 2017 700 2017 222 

Liczba właścicieli 

oznakowanych 

rowerów 

2018 500 2018 700 2018 307 

Liczba właścicieli 

oznakowanych 

rowerów 

2019 400 2019 500 2019 285 

Liczba właścicieli 

oznakowanych 

rowerów 

2020 400 2020 500 2020 30 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.000 1.000 1.000 1.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

400 600 135 0 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 rok z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 
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PROJEKT NR 143 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Żółte i czerwone kartki 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Kierowcy i osoby popełniające drobne wykroczenia 

 

CEL PROJEKTU 

Podniesienie świadomości oraz zdyscyplinowanie osób. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

- zdyscyplinowanie osób, które po raz pierwszy popełniły wykroczenia drogowe,  

- podniesienie świadomości wśród kierujących pojazdami odnośnie konsekwencji 

 wynikających z niestosowania się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce oraz zgodnie z Poleceniem nr 19/2020 

Wojewody Małopolskiego wydanym Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast  

z obszaru województwa małopolskiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 

2 kwietnia 2020 roku w sprawie zlecania Straży Miejskiej w Tarnowie wykonywania zadań  

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz Decyzją  

Nr 132/2020 Wojewody Małopolskiego, część projektów była prowadzona w ograniczonym 

stopniu, a pozostała część nie była realizowana. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba żółtych kartek 2017 1.000 2017 800 2017 805 

Liczba czerwonych 

kartek 

800 900 229 

Liczba żółtych kartek 2018 1000 2018 800 2018 3.778 

Liczba czerwonych 

kartek 

800 900 1.748 

Liczba żółtych kartek 2019 800 2019 900 2019 2.815 

Liczba czerwonych 

kartek 

700 800 4.990 

Liczba żółtych kartek 2020 800 2020 900 2020 0 

Liczba czerwonych 

kartek 

700 800 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 
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RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

2.000 2.000 2.000 2.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

492 0 0 0 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 144 

 

TYTUŁ  

Dobra współpraca = SKUTECZNOŚĆ działań 

Projekt Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, nie 

monitorowany od 2018 roku. Projekt przewidziany był do realizacji w ciągu jednego roku. 

Termin ukończenia realizacji projektu zapisano na rok 2017. 

 

 

PROJEKT NR 145 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Interwencja kryzysowa w sytuacjach konfliktu w szkole i przemocy rówieśniczej 

Projekt Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, nie 

monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi: „W związku z wprowadzonym stanem epidemii  

i wynikającymi z niego ograniczeniami, w tym dotyczącymi organizowania spotkań  

i wydarzeń w pomieszczeniach, zaplanowane przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.” 

 

PROJEKT NR 146 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Nieodpłatna pomoc prawna 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

− Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, albo ukończyły 65 lat. 

− Osoby, które w poprzednim roku miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej 

na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

− Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny. 

− Kombatanci. 

− Weterani. 
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− Osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 

techniczną. 

 

CEL PROJEKTU 

− Zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i darmowych usług prawniczych, 

w tym pomocy prawnej dla osób korzystających z pomocy społecznej. 

− Zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie 

przedsądowym. 

− Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Udzielono nieodpłatnych porad prawnych 1822 osobom, dla których odpłatna pomoc 

prawna była niedostępna z powodów ekonomicznych. Beneficjenci pomocy uzyskali wiedzę 

na temat obecnego porządku prawnego przez co zwiększyli swoją świadomość prawną.  

Największym zainteresowaniem w ramach tej formy pomocy cieszyły się porady z zakresu 

prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego czy spraw związanych z zatrudnieniem. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

prawnej w punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

prowadzonych przez 

adwokatów i radców 

prawnych 

2017 1100 2017 1200 2017 1.372 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

prawnej w punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe 

300 350 395 

Liczba punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

w Mieście Tarnowie 

4 4 4 
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Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

prawnej w punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

prowadzonych przez 

adwokatów i radców 

prawnych 

2018 1200 2018 1250 2018 1.483 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

prawnej w punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe 

350 360 359 

Liczba punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

w Mieście Tarnowie 

4 4 4 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

prawnej w punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

prowadzonych przez 

adwokatów i radców 

prawnych 

2019 1250 2019 1300 2019 2.251 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

prawnej w punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe 

360 370 0 

Liczba punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

w Mieście Tarnowie 

4 4 4 



415 

 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

prawnej w punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

prowadzonych przez 

adwokatów i radców 

prawnych 

2020 1300 2020 1350 2020 1822 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

prawnej w punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe 

370 380 0 

Liczba punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

w Mieście Tarnowie 

4 4 4 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

− Budżet państwa. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania publicznego ze środków 

Wojewody Małopolskiego.  

− Wkład własny organizacji pozarządowej. 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

278.690 284.990 291.190 297.540 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

229.834,12 244.781,17 250.994,15 251.139,79 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r. – z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 

 

PROJEKT NR 147 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

STER – Skuteczność, Technika, Edukacja, Rozwój  
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Zajęcia warsztatowe dla kuratorów sądowych z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

Projekt Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, nie 

monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi: „W związku z wprowadzonym stanem epidemii  

i wynikającymi z niego ograniczeniami, w tym dotyczącymi organizowania spotkań  

i wydarzeń w pomieszczeniach, zaplanowane przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.” 

 

PROJEKT NR 148 

 

TYTUŁ  

Toksyczny klient 

Projekt Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, nie 

monitorowany od 2018 roku. Projekt przewidziany był do realizacji w ciągu jednego roku. 

Termin ukończenia realizacji projektu zapisano na rok 2017. 

 

PROJEKT NR 149 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Projekt Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami 

GIS w 2020 r. nie były organizowane spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie.” 

 

PROJEKT NR 150 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Grupa psychoedukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Projekt Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej MOPS, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz 

zaleceniami GIS w 2020 r. nie były prowadzone spotkania grupy psychoedukacyjnej dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.” 

 

PROJEKT NR 151 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Kampania „Biała Wstążka” 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy miasta Tarnowa. Instytucje odpowiedzialne za realizowanie Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Miasta 

Tarnowa na lata 2016–2020. 
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CEL PROJEKTU 

Podniesienie świadomości indywidualnej i społecznej w obszarze zjawiska przemocy  

w rodzinie. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Podczas kampanii „ Biała Wstążka” zauważono zwiększenie świadomości społecznej dot. 

zjawiska przemocy w rodzinie. Mieszkańcy miasta zostali zapoznani z kompetencjami służb 

działających na rzecz osób uwikłanych w przemoc. Wzrost wiedzy i umiejętności pracy 

specjalistów wchodzących w skład grup roboczych. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Ilość instytucji 

zaangażowanych  

w kampanię 

2017 25 2017 30 2017 28 

Ilość rozdanych 

ulotek 

2.000 5.000 2.000 

Ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń, konferencji 

2 2 2 

Ilość uczestniczących 

osób w szkoleniach 

100 150 97 

Ilość instytucji 

zaangażowanych  

w kampanię 

2018 25 2018 30 2018 17 

Ilość rozdanych 

ulotek 

2000 5000 2000 

Ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń, konferencji 

2 2 2 

Ilość uczestniczących 

osób w szkoleniach 

100 150 92 

Ilość instytucji 

zaangażowanych 

w kampanię Ilość 

instytucji 

zaangażowanych  

w kampanię 

2019 25 2019 30 2019 32 

Ilość rozdanych 

ulotek 

2000 5000 2000 

Ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń, konferencji 

2 2 Szkolenie 1 

konferencja 

1 
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Ilość uczestniczących 

osób w szkoleniach 

100 150 140 

Ilość instytucji 

zaangażowanych  

w kampanię 

2020 25 2020 30 2020 12 

Ilość rozdanych 

ulotek 

2000 5000 0 

Ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń, konferencji 

2 10 1 

(szkolenie) 

Ilość uczestniczących 

osób w szkoleniach 

100 150 11 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

12.000 13.000 14.000 15.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

8.061 5.500 5.028 3496,80 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 listopad - grudzień 

2018 listopad - grudzień 

2019 listopad - grudzień 

2020 listopad - grudzień 

 

PROJEKT NR 152 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja kampanii profilaktycznych zawierających elementy profilaktyki 

uzależnień, dostarczających uczestnikom wiedzy na temat radzenia sobie  

z uzależnieniami, uczących postaw asertywnych w sytuacjach namowy do działania 

niezgodnego z normami społecznymi 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Realizacja celów i założeń projektowych została ograniczona  

w związku z obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.” 
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PROJEKT NR 153 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Organizacja kolonii socjoterapeutycznej i półkolonii profilaktycznych dla dzieci 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Realizacja celów i założeń projektowych została ograniczona  

w związku z obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.” 

 

PROJEKT NR 154 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Profilaktyczne mikołajki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Z uwagi na brak zainteresowania organizacji pozarządowych 

zorganizowaniem i przeprowadzeniem zadania pn. ,,Profilaktyczne mikołajki dla dzieci  

z rodzin dysfunkcyjnych”, projekt nie był realizowany w 2020 r. 

 

PROJEKT NR 155 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Program profilaktyczny realizowany w ośrodkach szkolenia kierowców 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Ze względu na brak ujęcia zadania w Gminnym Programie 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Tarnowa na 2020 rok projekt nie był realizowany w 2020 r.” 

 

PROJEKT NR 156 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Programy i szkolenia profilaktyczne 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego 

kraju, programy profilaktyczne nie były realizowane w 2020 r.” 

 

PROJEKT NR 157 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie abstynencyjnej grupy wsparcia 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W roku 2020 zadanie nie było realizowane.” 
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PROJEKT NR 158 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Beneficjentami projektu są osoby uzależnione od alkoholu, członkowie ich rodzin, osoby 

uwikłane w przemoc lub korzystające z pomocy Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest udzielanie wparcia terapeutycznego oraz prawnego osobom, które 

w związku z występowaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie znalazły się 

w trudnej sytuacji życiowej i poszukują stosownej pomocy. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Wzrost świadomości społeczeństwa nt. rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych 

występujących w związku z uzależnieniem własnym lub członka rodziny. Pomoc przy 

sporządzaniu pism procesowych, udzielanie informacji dot. przepisów z zakresu prawa 

rodzinnego, prawa pracy, ochrony przed przemocą. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba udzielonych 

porad/ konsultacji 

przez terapeutów 

 i konsultanta 

2017 200 2017 200 2017 156 

Liczba udzielonych 

porad przez prawnika  

200 200 269 

Liczba udzielonych 

porad/ konsultacji 

przez terapeutów 

i konsultanta 

2018 200 2018 200 2018 147 

Liczba udzielonych 

porad przez prawnika  

200 200 259 

Liczba udzielonych 

porad/ konsultacji 

przez terapeutów  

i konsultanta 

2019 200 2019 200 2019 160 

Liczba udzielonych 

porad przez prawnika  

200 200 240 



421 

 

Liczba udzielonych 

porad/ konsultacji 

przez terapeutów  

i konsultanta 

2020 200 2020 200 2020 104 

Liczba udzielonych 

porad przez prawnika  

200 200 140 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

14.382 14.382 14.382 14.382 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

12.943 12.410 12.645 11.727 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 159 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Dzieci w wieku szkolnym z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

CEL PROJEKTU 

− zapewnienie dzieciom pomocy w nauce, rozwoju zainteresowań, w zabawach, zajęciach 

sportowych, wycieczkach, 

− udzielanie dzieciom wsparcia m.in. poprzez możliwość ich udziału w zajęciach 

socjoterapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych, 

kompensacyjnych, logopedycznych, 

− zapewnienie dzieciom co najmniej jednego posiłku podczas pobytu w placówce, 

− wspólna integracja dzieci, 

− wzrost świadomości dzieci o zagrożeniach oraz skutkach zdrowotnych i prawnych 

używania środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy, 

− pomoc w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom przeżywającym trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Na terenie Miasta Tarnowa w 2020 r. działały 3 placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej prowadzone przez: Stowarzyszenie Siemacha, Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA. 

Wszystkie placówki działały zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka 

wsparcia dziennego. Placówki działały co najmniej przez 4 godzinny dziennie przez cały rok 

w dni robocze od poniedziałku do piątku (w tym również w wakacje i ferie).  

Oferta placówek skierowana była przede wszystkim do dzieci z rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, z niepowodzeniami edukacyjnymi wynikającymi z zaniedbań środowiskowych, 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zaburzeniami komunikacji językowej, 

zaburzeniami zachowania. W związku z powyższym w każdej placówce dokonywano 

okresowej oceny sytuacji każdego dziecka w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół 

roku oraz zapewniano dzieciom zgodnie z potrzebą m.in. pomoc w nauce, organizację czasu 

wolnego, rozwój zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia socjoterapeutyczne, 

terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, profilaktyczne. Dzieci w trakcie 

pobytu w placówce otrzymywały również posiłek dostosowany do pory dnia. 

W 2020 r. 136 dzieci skorzystało z działalności placówek wsparcia dziennego, w tym 230 

miejsc było dotowanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa. 

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 u dzieci zainteresowań, 

− zmniejszenie skutków zaniedbań środowiskowych, 

− wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczych tarnowskich rodzin. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba dzieci 

dotowanych z budżetu 

miasta Tarnowa 

uczęszczających do 

placówek wsparcia 

dziennego w formie 

specjalistycznej  

2017 260 2017 260 2017 328/245 

miejsc 

dotowanych 

z budżetu 

GMT 



423 

 

Liczba placówek 

wsparcia dziennego  

4 4 4 

Liczba dzieci 

dotowanych z budżetu 

miasta Tarnowa 

uczęszczających do 

placówek wsparcia 

dziennego w formie 

specjalistycznej  

2018 260 2018 260 2018 329/245 

miejsc 

dotowanych 

z budżetu 

GMT 

Liczba placówek 

wsparcia dziennego 

4 4 4 

Liczba dzieci 

dotowanych z budżetu 

miasta Tarnowa 

uczęszczających do 

placówek wsparcia 

dziennego w formie 

specjalistycznej  

2019 260 2019 260 2019 230/165 

Liczba placówek 

wsparcia dziennego 

4 4 3 

Liczba dzieci 

dotowanych z budżetu 

miasta Tarnowa 

uczęszczających do 

placówek wsparcia 

dziennego w formie 

specjalistycznej  

2020 260 2020 260 2020 230/136 

Liczba placówek 

wsparcia dziennego 

4 4 3 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram 

finansowy 

2017 2018 2019 2020 

Planowany 

całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 
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Zrealizowany 

całkowity koszt 

realizacji projektu 

1.057.046,34  

w tym: 

Siemacha – 

644.964  

Partnerstwo – 

110.882,34  

Stowarzyszenie 

– 172.000  

KANA – 

129.200 

1.131.521,70 

w tym: 

Siemacha – 

691.244,59 

Partnerstwo – 

125.173,26  

Stowarzyszenie 

– 182.800  

KANA – 

132.303,85 

1.018.033 

w tym: 

Siemacha – 

672.433  

Stowarzyszenie  

 RK– 172.800  

KANA – 

172.800 

938.239,63 

w tym: 

Siemacha-

627.929,04 

Stowarzyszenie 

RK-143.064,86 

KANA- 

167.245,73 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Okres realizacji projektu: umowy zawarte do 2018 r. z możliwością kontynuacji. 

 

PROJEKT NR 160 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców  

w trudnych sytuacjach 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Mieszkańcy miasta Tarnowa, bez względu na wiek, płeć, wyznanie czy status społeczny, 

którzy potrzebują i poszukują pomocy poprzez rozmowę w telefonie zaufania lub punkcie 

konsultacyjnym, w związku z trudną sytuacją w jakiej się znaleźli. Osoby szukające 

wsparcia, specjalistycznej pomocy lub pomocy psychologicznej. 

 

CEL PROJEKTU 

Udzielanie przez dyżurujących specjalistów z różnych dziedzin informacji o możliwości 

rozwiązania problemu osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, a także 

udzielanie wsparcia psychologicznego tym osobom. Zadanie jest realizowane przez 

psychologów, pedagogów, lekarzy, terapeutów, duszpasterzy, prawników oraz doradców 

w sprawach społecznych i terapii małżeństw. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Podczas pełnionych dyżurów 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 prowadzone były spotkania grupy wsparcia dla osób współuzależnionych  

(2 spotkania). Oprócz tego Fundacja zorganizowała 2 otwarte wykłady dla mieszkańców 

Tarnowa. Tematy wykładów „Zniewalająca moc smartfona” oraz „Zespół stresu 

elektronicznego”. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 
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2020 r. stanem epidemii realizacja zadań była mocno ograniczona poprzez nałożone 

restrykcje i ograniczenia. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

korzystająca z porad 

udzielanych  

w Punkcie 

Konsultacyjnym 

2017 500 2017 500 2017 665 

Liczba osób 

korzystających  

z porad udzielanych 

przez telefon zaufania  

1.000 1.000 1.702 

Liczba osób 

korzystająca z porad 

udzielanych  

w Punkcie 

Konsultacyjnym 

2018 500 2018 500 2018 638 

Liczba osób 

korzystających  

z porad udzielanych 

przez telefon zaufania  

1000 1000 

1.070 

Liczba osób 

korzystająca z porad 

udzielanych 

w Punkcie 

Konsultacyjnym 

2019 500 2019 500 2019 573 

Liczba osób 

korzystających  

z porad udzielanych 

przez telefon zaufania  

1000 1000 1223 

Liczba osób 

korzystająca z porad 

udzielanych  

w Punkcie 

Konsultacyjnym 

2020 500 2020 500 2020 385 

Liczba osób 

korzystających  

z porad udzielanych 

przez telefon zaufania  

1000 1000 1.135 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet Gminy Miasta Tarnowa, wkład własny realizatora zadania 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

78.536 78.536 78.536 78.536 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

77.912 76.600,92 111.351,36 134.641,94 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017 – 2020. 

 

PROJEKT NR 161 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Prowadzenie Punktu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

1. Osoby nietrzeźwe z terenu miasta Tarnowa. 

2. Osoby pozostające w Punkcie do wytrzeźwienia, poszukujące pomocy w uzależnieniu. 

 

CEL PROJEKTU 

Kompleksowa opieka zdrowotna oraz higieniczno – sanitarna i profilaktyczna udzielana 

osobom nietrzeźwym dowiezionym do Punktu. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Osoby nietrzeźwe dowiezione do Punktu miały zapewnione: 

− opiekę terapeutyczną,  

− opiekę profilaktyczną dla osób nietrzeźwych uzależnionych i współuzależnionych 

członków rodziny,  

− bezpieczne warunki pobytu w Punkcie,  

− zabiegi higieniczno-sanitarne. 

W ramach realizacji działań profilaktycznych przeprowadzano 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. 

Badania lekarskie zapewniono ponadto 2.292 osobom zatrzymanym, które następnie zostały 

umieszczone w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów 

Centrum, Narutowicza 6). 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba osób 

przebywających  

w Punkcie opieki nad 

osobami 

nietrzeźwymi 

2017 2.400 2017 2.400 2017 2.433 

Liczba osób objętych 

specjalistyczną 

konsultacją 

profilaktyczną 

100 100 120 

 

Liczba osób 

przebywających  

w Punkcie opieki nad 

osobami 

nietrzeźwymi. 

2018 2400 2018 2.400 2018 2.356 

Liczba osób objętych 

specjalistyczną 

konsultacją 

profilaktyczną 

100 120 430 

Liczba osób 

przebywających  

w Punkcie opieki nad 

osobami 

nietrzeźwymi. 

2019 2400 2019 2500 2019 2.395 

Liczba osób objętych 

specjalistyczną 

konsultacją 

profilaktyczną 

120 130 403 

Liczba osób 

przebywających 

w Punkcie opieki nad 

osobami 

nietrzeźwymi. 

2020 2.500 2020 2.500 2020 2.173 

Liczba osób objętych 

specjalistyczną 

konsultacją 

profilaktyczną 

130 150 276 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

1. Budżet Gminy Miasta Tarnowa, 

2. NGO: środki finansowe własne organizacji, praca społeczna członków organizacji 

i świadczenia wolontariuszy. 
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RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

811.700 811.700 811.700 811.700 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

781.918,47 776.040 871.032 893.695 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2016 – 2018, z możliwością kontynuacji realizacji projektu. 

 

PROJEKT NR 162 

 

TYTUŁ  

Przeciwdziałamy dyskryminacji 

Projekt Szkoły Podstawowej Nr 2, nie monitorowany od 2018 roku. Projekt przewidziany 

był do realizacji w ciągu jednego roku. Termin ukończenia realizacji projektu zapisano na 

rok 2017. 

 

PROJEKT NR 163 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zakup dla potrzeb Policji materiałów i sprzętu służących do realizacji zadań 

w obszarze uzależnień 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „Realizacja celów i założeń projektowych została ograniczona  

w związku z obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.” 

 

PROJEKT NR 164 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zamień promile na ciekawsze chwile  

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańcy Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie świadomości na temat skutków prawnych i społecznych nadużywania alkoholu. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

- zwiększenie wśród beneficjentów świadomości prawnych i społecznych 
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 konsekwencji nadużywania alkoholu, 

- zapobieganie demoralizacji i spożywania alkoholu wśród młodzieży, 

- kształtowanie postaw abstynenckich. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce oraz zgodnie z Poleceniem nr 19/2020 

Wojewody Małopolskiego wydanym Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Gmin i Miast  

z obszaru województwa małopolskiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 

2 kwietnia 2020 roku w sprawie zlecania Straży Miejskiej w Tarnowie wykonywania zadań  

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz Decyzją  

Nr 132/2020 Wojewody Małopolskiego, część projektów była prowadzona w ograniczonym 

stopniu, a pozostała część nie była realizowana. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba uczestników 

objętych działaniami 

2017 2.000 2017 1.500 2017 1.500 

Liczba uczestników 

objętych działaniami 

2018 2000 2018 1500 2018 1.196 

Liczba uczestników 

objętych działaniami 

2019 1500 2019 1000 2019 1.884 

Liczba uczestników 

objętych działaniami 

2020 1500 2020 1000 2020 0 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

10.000 10.000 10.000 10.000 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

9.285,63 629,76 586 0 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

2017 r., z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. 
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PROJEKT NR 165 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Zapewnienie osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu poradnictwa 

psychologicznego mającego na celu zwiększenie ich motywacji do podjęcia leczenia 

odwykowego i wychodzenia z bezdomności 

Projekt Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, nie monitorowany. 

Przesłana adnotacja brzmi: „W roku 2020 zadanie nie było realizowane.” 

 

PROJEKT NR 166 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Promowanie działalności oraz tworzenie warunków do rozwoju tarnowskich 

organizacji pozarządowych, a także aktywizacja społeczności lokalnej 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Organizacje pozarządowe działające na terenie Tarnowa oraz mieszkańcy Tarnowa. 

 

CEL PROJEKTU 

Bieżące wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne organizacji pozarządowych. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Dzięki stałej aktualizacji i wprowadzanym na bieżąco zmianom w Serwisie dla organizacji 

pozarządowych na stronie www.tarnow.pl tarnowskie organizacje pozarządowe mają 

bieżący dostęp do informacji nt. aktywności Urzędu Miasta Tarnowa do nich skierowanej 

oraz do aktualnych informacji nt. wniosków składanych na podstawie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nt. otwartych konkursów ofert 

ogłaszanych przez UMT oraz inne instytucje. W serwisie znajdują się także aktualne ustawy 

oraz rozporządzenia dotyczące działalności NGO, a także niezbędne dane kontaktowe. 

Przekłada się to na lepszą wiedzę organizacji pozarządowych nt. możliwości startowania  

w konkursach i składania ofert w trybie pozakonkursowym określonym w art. 19 a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zwiększająca się liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Tarnowie może 

przekładać się na większą konkurencję w obszarach działalności pożytku publicznego,  

w których ogłaszane są otwarte konkursy ofert. Ponadto daje się zaobserwować duże 

zainteresowanie ze strony organizacji trybem pozakonkursowym (tzw. małymi grantami). 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba informacji 

zamieszczonych  

w Serwisie dla 

organizacji 

pozarządowych 

2017 90 2017 100 2017 44 

Liczba nowych 

organizacji 

pozarządowych 

zarejestrowanych  

w Tarnowie 

0 10 21 

Liczba ofert 

składanych na otwarte 

konkursy ofert oraz  

w trybie 

pozakonkursowym 

231 240 241 

Liczba informacji 

zamieszczonych  

w Serwisie dla 

organizacji 

pozarządowych 

2018 100 2018 100 2018 41 

Liczba nowych 

organizacji 

pozarządowych 

zarejestrowanych  

w Tarnowie 

0 10 23 

Liczba ofert 

składanych na otwarte 

konkursy ofert oraz  

w trybie 

pozakonkursowym 

230 245 231 

Liczba informacji 

zamieszczonych  

w Serwisie dla 

organizacji 

pozarządowych 

2019 100 2019 100 2019 31 

Liczba nowych 

organizacji 

pozarządowych 

zarejestrowanych  

w Tarnowie 

0 10 22 
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Liczba ofert 

składanych na otwarte 

konkursy ofert oraz  

w trybie 

pozakonkursowym 

230 245 242 

Liczba informacji 

zamieszczonych  

w Serwisie dla 

organizacji 

pozarządowych 

2020 100 2020 100 2020 44 

Liczba nowych 

organizacji 

pozarządowych 

zarejestrowanych  

w Tarnowie 

0 10 16 

Liczba ofert 

składanych na otwarte 

konkursy ofert oraz  

w trybie 

pozakonkursowym 

230 245 122 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

18.966 20.860 20.860 22.949 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

13.267 15.642 16.529 16.120 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017–2020 

 

PROJEKT NR 167 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Doskonalenie współpracy z sektorem pozarządowym 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU  

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Tarnowa. 
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CEL PROJEKTU 

Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z samorządem oraz bieżących 

zmian w ustawodawstwie. 

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU  

Dzięki organizowanym spotkaniom oraz bieżącym konsultacjom organizacje mają lepszą  

i aktualną wiedzę na temat wymogów formalnych dotyczących wniosków składanych  

w trybie pozakonkursowym oraz otwartych konkursach ofert.  

Ponadto organizacje pozarządowe mają łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych 

dokumentów dotyczących składania ofert. Zostały one zamieszczone w zakładce dla NGO 

na stronie tarnow.pl. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Nazwa wskaźnika Wartość wyjściowa Wartość oczekiwana  Wartość osiągnięta 

Liczba spotkań 

zorganizowanych dla 

organizacji 

pozarządowych 

2017 5 2017 5 2017 3 

Liczba prawidłowo 

złożonych ofert 

w stosunku do ofert 

złożonych ogółem 

90 % 95 % 94 % 

Liczba spotkań 

zorganizowanych dla 

organizacji 

pozarządowych 

2018 5 2018 5 2018 2 

Liczba prawidłowo 

złożonych ofert 

w stosunku do ofert 

złożonych ogółem 

90 % 95 % 91% 

Liczba spotkań 

zorganizowanych dla 

organizacji 

pozarządowych 

2019 5 2019 5 2019 1 

Liczba prawidłowo 

złożonych ofert 

w stosunku do ofert 

złożonych ogółem 

90 % 96 % 94% 

Liczba spotkań 

zorganizowanych dla 

organizacji 

pozarządowych 

2020 5 2020 5 2020 1 
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Liczba prawidłowo 

złożonych ofert 

w stosunku do ofert 

złożonych ogółem 

90 % 96 % 95% 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Budżet GMT 

 

RAMY FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Harmonogram finansowy 2017 2018 2019 2020 

Planowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

18.966 20.860 20.860 22.949 

Zrealizowany całkowity koszt 

realizacji projektu 

13.267 15.642 16.529 16.120 

 

TERMIN UKOŃCZENIA REALIZAJI PROJEKTU 

Lata 2017–2020 

 

PROJEKT NR 168 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Centrum Wolontariatu „Empatia” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych  

w Tarnowie 

Projekt Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, nie monitorowany od 2019 

roku. Zadanie nie było realizowane w 2019 roku. Ww. projekt był projektem autorskim 

nauczyciela, który nie jest już zatrudniony w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. 

 

PROJEKT NR 169 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Promocja i organizacja wolontariatu - Młodzieżowe Centrum Wolontariatu 

Projekt Pałacu Młodzieży, nie monitorowany. Przesłana adnotacja brzmi:  

„Nie realizowano ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19.” 

 

PROJEKT NR 170 

 

TYTUŁ PROJEKTU 

Promocja i organizacja wolontariatu - Tarnowska Gala Wolontariatu  

Projekt Tarnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PAŁAC”, 

nie monitorowany za 2019 rok.  

Przesłana adnotacja brzmi: „Stowarzyszenie zostało rozwiązane.” 
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5. Zestawienie zbiorcze kosztów realizacji projektów zapisanych w części  

III Strategii, według: kierunków niezbędnych działań oraz celów strategicznych 

projektowanych zmian – realizowanych z uwzględnieniem źródeł finansowania za rok 

sprawozdawczy 2020 

 

Koszty realizacji projektów według kierunków niezbędnych działań zapisanych  

w celach strategicznych z uwzględnieniem źródeł finansowania 

 

ROK 2020 

Cel strategiczny 1 

Wzmacnianie systemu zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

pomocy społecznej, organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałania skutkom 

bezrobocia. 

Kierunek działań Źródła 

finansowania 

Koszty (w zł) 

Plan Wykonanie 

Kierunek nr 1 

Realizacja lub współudział  

w realizacji przedsięwzięć 

zmierzających do 

umożliwienia osobom  

i rodzinom przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby  

i możliwości. 

Budżet GMT 1.067.178 300.133,60 

Środki własne 

realizatora zadania 

20.000 0 

Środki zewnętrzne 1.792.682 1.183.961,90 

Razem kierunek 1: 2.879.860 1.484.095,50 

Kierunek nr 2 

Rozbudowa systemu wsparcia 

na rzecz bezrobotnych  

i poszukujących pracy 

mieszkańców miasta oraz 

lokalnych pracodawców. 

Budżet GMT 88.120 34.577,90 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 18.171.880 22.552.473,81 

 

Razem kierunek 2: 18.260.000 22.587.051,71 

Kierunek nr 3 

Diagnozowanie, 

monitorowanie i wdrażanie 

Budżet GMT 171.450 190.457,33 

Środki własne 

realizatora zadania 

40.500 54.911,08  
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procedur zmierzających do 

zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych, w tym dla 

osób z grup szczególnego 

ryzyka. 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 3: 

 

211.950 245 368,41 

Kierunek nr 4 

Rozwijanie i udoskonalanie 

systemu wsparcia tarnowskich 

rodzin zastępczych, w ramach 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

Budżet GMT 363.600 368.321,38  

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 57.400 0 

Razem kierunek 4: 421.000 368.321,38 

Kierunek nr 5 

Pomoc osobom bezdomnym  

i zagrożonym bezdomnością. 

Budżet GMT 236.780 726.870,13 

Środki własne 

realizatora zadania 

39.000 45.333,00 

Środki zewnętrzne 55.620 0 

Razem kierunek nr 5: 331.400 772.203,13 

Cel strategiczny 2 

Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im opieki,  

w tym w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Kierunek nr 1 

Zintegrowanie działań 

wzmacniających tarnowskie 

rodziny, w szczególności 

rodziny wychowujące 

małoletnie dzieci. Promowanie 

prawidłowego modelu rodziny. 

Budżet GMT 841.677 899.114,58 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 381.340 13.841,20 

Razem kierunek 1: 1.223.017 912.955,78 

Kierunek nr 2 

Wspomaganie dzieci  

i młodzieży we 

wszechstronnym rozwoju  

i kształceniu, wyrównywanie 

szans edukacyjnych. 

Budżet GMT 278.450 19.858,73 

Środki własne 

realizatora zadania 

8.800 28.400,00 

Środki zewnętrzne 161.600 0 

Razem kierunek 2: 448.850 48.258,73 

Kierunek nr 3 

Poszerzenie dostępności 

wsparcia specjalistycznego 

Budżet GMT 354.300 21.500,00 

Środki własne 

realizatora zadania 

9.000 0 
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(psychologiczno-

pedagogicznego  

i profilaktyczno-

terapeutycznego) na rzecz 

dzieci i młodzieży w tym  

z rodzin dysfunkcyjnych. 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 3: 363.300 21.500,00 

Kierunek nr 4 

Zintensyfikowanie działań na 

rzecz dzieci i młodzieży,  

w tym z rodzin dotkniętych 

bezradnością opiekuńczo - 

wychowawczą, w zakresie 

dostępu do alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego. 

Budżet GMT 53.526 0 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 4: 53.526 0 

Cel strategiczny 3 

Rozbudowa systemu wsparcia długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych  

i starszych mieszkańców miasta. 

Kierunek nr 1 

Promowanie i wdrażanie 

działań profilaktyczno - 

wspierających na rzecz 

długotrwale i przewlekle 

chorych, niepełnosprawnych  

i starszych mieszkańców 

miasta. 

Budżet GMT 203.000 123.156,25 

Środki własne 

realizatora zadania 

12.000 4.497,12 

Środki zewnętrzne 0 7.623,00 

Razem kierunek 1: 215.000 135.276,37 

Kierunek nr 2 

Podnoszenie jakości usług 

medycznych, w tym 

rehabilitacyjnych dla 

mieszkańców miasta, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

osób długotrwale i przewlekle 

chorych, niepełnosprawnych  

i starszych. 

Budżet GMT 1.000.000 500.000,00 

Środki własne 

realizatora zadania 

1.000.000 5.494.203,00 

Środki zewnętrzne 2.750.000 4.215.333,00 

Razem kierunek 2: 4.750.000 10.209.536,00 

Kierunek nr 3 

Dostosowywanie i rozwój 

systemu usług opieki 

Budżet GMT 179.634 189.320,47 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 
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długoterminowej, 

świadczonych na rzecz osób 

długotrwale i przewlekle 

chorych. 

Środki zewnętrzne 2.281.106 1.322.617,50 

Razem kierunek 3: 2.460.740 1.511.937,97 

Kierunek nr 4 

Rozwijanie aktywnych form 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu 

społecznym. 

Budżet GMT 30.000 0 

Środki własne 

realizatora zadania 

27.840 4.500,00 

Środki zewnętrzne 119.560 0 

Razem kierunek 4: 177.400 4.500,00 

Kierunek nr 5 

Ograniczanie skutków 

niepełnosprawności oraz 

aktywizacja społeczna  

i zawodowa 

niepełnosprawnych 

mieszkańców miasta. 

Budżet GMT 922.033 810.377,47 

Środki własne 

realizatora zadania 

11.600 21.634,13 

Środki zewnętrzne 3.617.854 6.459.278,62 

Razem kierunek 5: 4.551.487 7.291.290,22 

Kierunek nr 6 

Dobre praktyki na rzecz osób 

długotrwale i przewlekle 

chorych, niepełnosprawnych, 

starszych, ich rodzin  

i przyjaciół. 

Budżet GMT 1.113.510 461.005,00 

Środki własne 

realizatora zadania 

46.980 76.900,00 

Środki zewnętrzne 211.280 111.767,60 

Razem kierunek 5: 1.371.770 649.672,60 

Cel strategiczny 4 

Rozwój warunków sprzyjających aktywności mieszkańców miasta do uczestnictwa  

w sporcie turystyce i rekreacji. 

Kierunek nr 1 

Aktywizacja i integracja 

sportowa mieszkańców 

Tarnowa. 

Budżet GMT 124.050 61.028,00 

Środki własne 

realizatora zadania 

50.000 15.500,00 

Środki zewnętrzne 20.000 0 

Razem kierunek 1: 194.050 76.528,00 

Kierunek nr 2 

Organizacja bezpiecznych  

i atrakcyjnych imprez 

sportowo – rekreacyjnych. 

Budżet GMT 520.000 94.000,00 

Środki własne 

realizatora zadania 
0 0 

Środki zewnętrzne 120.000 0 

Razem kierunek 2: 640.000 94.000,00 

Kierunek nr 3 Budżet GMT 56.000 33.589,00 
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Promocja i organizowanie 

przedsięwzięć turystyczno-

kulturalnych. 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 3: 56.000 33.589,00 

Cel strategiczny 5 

Rozbudowa oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem 

tarnowskich rodzin. 

Kierunek nr 1 

Zwiększenie dostępności do 

kultury w mieście. 

Budżet GMT 210.000 70.600,00 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 0 3.600,00 

Razem kierunek 1: 210.000 74.200,00 

Kierunek nr 2 

Upowszechnianie sztuki 

teatralnej i edukacja teatralna. 

Budżet GMT 20.000 0 

Środki własne 

realizatora zadania 

14.000 5.827,59 

Środki zewnętrzne 140.000 64.200,18 

Razem kierunek 2: 174.000 70.027,77 

Kierunek nr 3 

Prezentacja sztuki polskiej, 

organizacja wystaw i zdarzeń 

artystycznych oraz zajęć 

edukacyjnych. 

Budżet GMT 110.000 43.512,59 

Środki własne 

realizatora zadania 

45.000 32.271,61 

Środki zewnętrzne 315.000 133.476,16 

Razem kierunek 3: 470.000 209.260,36 

Kierunek nr 4 

Promowanie literatury  

i popularyzacja czytelnictwa 

wśród mieszkańców Tarnowa, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem oferty 

kierowanej do dzieci  

i młodzieży oraz osób 

starszych, chorych  

i niepełnosprawnych. 

Budżet GMT 117.000 90.336,10 

Środki własne 

realizatora zadania 

1.000 0 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 4: 118.000 90.336,10 

Cel strategiczny 6 

Rozbudowa systemu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej, w tym w szczególności przemocy. 

Kierunek nr 1 

Monitorowanie, reagowanie 

oraz eliminowanie zagrożeń 

bezpieczeństwa obywateli  

Budżet GMT 165.000 24.468,30 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 2.500 54.731,70 
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i porządku publicznego na 

terenie miasta Tarnowa. 

Razem kierunek 1: 167.500 79.200,00 

Kierunek nr 2 

Zintensyfikowanie działań 

promujących aktywne postawy 

wśród zagrożonych utratą 

bezpieczeństwa mieszkańców 

Tarnowa. 

Budżet GMT 0 0 

Środki własne 

realizatora zadania 

1.954 263,70 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 2: 1.954 263,70 

Kierunek nr 3 

Zwiększenie efektywności  

i skuteczności działań 

prewencyjnych  

i interwencyjnych  

w zakresie ograniczenia 

przestępczości i wykroczeń 

uciążliwych dla mieszkańców. 

Budżet GMT 12.200 0 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 3: 12.200 0 

Kierunek nr 4 

Zwiększenie dostępności 

poradnictwa prawnego  

i wsparcia specjalistycznego, 

kontynuacja poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy. 

Budżet GMT 1.050 0 

Środki własne 

realizatora zadania 

26.300 0 

Środki zewnętrzne 272.290 251.139,79 

Razem kierunek 4: 299.640 251.139,79 

Kierunek nr 5 

Zintensyfikowanie działalności 

profilaktycznej, edukacyjnej  

i interwencyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkomanii, 

przemocy i innych patologii 

społecznych. 

Budżet GMT 2.015.982 1.805.789,39 

Środki własne 

realizatora zadania 

219.876 176.010,98 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 5: 2.235.858 1.981.800,37 

Cel strategiczny 7 

Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Kierunek nr 1 

Promowanie działalności oraz 

tworzenie warunków do 

rozwoju tarnowskich 

organizacji pozarządowych. 

Budżet GMT 22.949 16.120,00 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 0 0 
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Razem kierunek 1: 22.949 16.120,00 

Kierunek nr 2 

Doskonalenie współpracy  

z sektorem pozarządowym 

oraz aktywizacja społeczności 

lokalnej do udziału  

w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów społecznych. 

Budżet GMT 22.949 16.120,00 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 0 0 

Razem kierunek 2: 22.949 16.120,00 

Kierunek nr 3 

Propagowanie idei 

wolontariatu oraz 

pozyskiwanie wolontariuszy 

do udziału w realizacji zadań 

dotyczących rozwiązywania 

lokalnych problemów 

społecznych. 

Budżet GMT 0 0 

Środki własne 

realizatora zadania 

0 0 

Środki zewnętrzne 16.120,00 0 

Razem kierunek 3: 110.230 0 

 

 



Koszty realizacji projektów według celów strategicznych projektowanych zmian  

z uwzględnieniem źródeł finansowania 

Cele 

strategiczne 

Źródła 

finansowania 

Koszty (w zł) 

Plan Wykonanie 

Cel 1. Wzmacnianie systemu 

zabezpieczenia społecznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

pomocy społecznej, organizacji 

rodzinnej pieczy zastępczej i 

przeciwdziałania skutkom 

bezrobocia. 

Budżet GMT 1.927.128 1.620.360,34  

Środki własne 

realizatora 

zadania 

99.500 100.244,08 

Środki 

zewnętrzne 

20.077.582 23.736.435,71 

Razem 22.104.210 25.457.040,13 

Cel 2. Wspieranie rodzin, 

wspomaganie rozwoju dzieci i 

młodzieży oraz zapewnienie im 

opieki,  

w tym w ramach 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

Budżet GMT 1.527.953 940.473,31 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

17.800 28.400,00 

Środki 

zewnętrzne 

542.940 13.841,20 

Razem 2.088.693 982.714,51 

Cel 3. Rozbudowa systemu 

wsparcia długotrwale i 

przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych  

i starszych mieszkańców 

miasta. 

Budżet GMT 3.448.177 2.083.859,19 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

1.098.420 5.601.734,25 

Środki 

zewnętrzne 

8.979.800 12.116.619,72 

Razem 13.526.397 19.802.213,16 

Cel 4. Rozwój warunków 

sprzyjających aktywności 

mieszkańców miasta do 

uczestnictwa w sporcie 

turystyce i rekreacji. 

Budżet GMT 700.050 188.617,00 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

50.000 15.500,00 

Środki 

zewnętrzne 

140.000 0 

Razem 890.050 204.117,00 

Cel 5. Rozbudowa oferty 

kulturalnej dla mieszkańców 

miasta ze szczególnym 

uwzględnieniem tarnowskich 

rodzin. 

 

Budżet GMT 

457.000 204.448,69 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

60.000 38.099,20 

Środki 

zewnętrzne 

455.000 201.276,34 

Razem 972.000 443.824,23 
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Cel 6. Rozbudowa systemu 

bezpieczeństwa publicznego, 

przeciwdziałanie zjawiskom 

patologii społecznej, w tym w 

szczególności przemocy. 

Budżet GMT 2.194.232 1.830.257,69 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

248.130 176.274,68 

Środki 

zewnętrzne 

274.790 305.871,49 

Razem 2.717.152 2.312.403,86 

Cel 7. Wspieranie instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Budżet GMT 116.898 32.240,00 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

2.800 0 

Środki 

zewnętrzne 

36.430 0 

Razem 156.128 32.240,00 

 

Suma środków 

z podziałem na źródła 

finansowania 

Budżet GMT 10.371.438 6.900.256,22 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

1.576.650 5.960.252,21 

Środki 

zewnętrzne 

30.506.542 36.374.044,46 

Razem 42.454.630 49.234.552,89 
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6. Zestawienie zbiorcze kosztów realizacji projektów zapisanych w części III Strategii według: kierunków niezbędnych działań oraz 

celów strategicznych projektowanych zmian – realizowanych z uwzględnieniem źródeł finansowania  

za wszystkie lata obowiązywania strategii tj. 2017-2020 

 

Szczegółowe planowane i zrealizowane koszty realizacji projektów według kierunków działań zapisanych  

w celach strategicznych z uwzględnieniem źródeł finansowania za wszystkie lata obowiązywania strategii 

 

LATA 2017-2020 

Cel strategiczny 1 

Wzmacnianie systemu zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej, organizacji rodzinnej pieczy 

zastępczej i przeciwdziałania skutkom bezrobocia 

Kierunek 

działań 

Źródła 

finansowania 

Koszty (w zł) 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

2017 2018 2019 2020 

Kierunek nr 1 

Realizacja lub 

współudział  

w realizacji 

przedsięwzięć 

Budżet GMT 1.254.615 930.284,39 1.290.899 818.043,32 1.052.073 369.737,13 1.067.178 300.133,60 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

20.000 74.648,58 20.000 29.398,38 20.000 26.009,28 20.000 0 
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zmierzających do 

umożliwienia 

osobom  

i rodzinom 

przezwyciężania 

trudnych sytuacji 

życiowych, 

których nie są one 

w stanie pokonać 

wykorzystując 

własne 

uprawnienia, 

zasoby  

i możliwości 

Środki 

zewnętrzne 

2.755.390 1.518.044,02 3.496.931 2.088.018,38 1.806.587 1.332.793,64 1.792.682 1.183.961,90 

Razem: 4.030.005 2.522.976,99 4.807.830 2.935.460,08 2.878.660 1.728.540,05 2.879.860 1.484.095,50 

Kierunek nr 2 

Rozbudowa 

systemu wsparcia 

na rzecz 

bezrobotnych  

i poszukujących 

pracy 

mieszkańców 

miasta oraz 

lokalnych 

pracodawców 

Budżet GMT 93.268 68.276,34 93.968 65.067,03 87.420 32.548,60 88.120 34.577,90 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

24.000 3.866,67 24.000 13.366 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

17.614.752 12.905.814,50 17.382.752 16.919.755,20 17.671.880 13.586.181,53 18.171.880 22.552.473,81 

Razem: 17.732.020 12.977.957,51 17.500.720 16.998.188,23 17.759.300 13.618.730,13 18.260.000 22.587 .51,71 

Kierunek nr 3 
Budżet GMT 171.200 171.200 171.300 170.520 171.300 200.570,00 171.450 190.457,33 
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Diagnozowanie, 

monitorowanie  

i wdrażanie 

procedur 

zmierzających do 

zaspokojenia 

potrzeb 

mieszkaniowych 

w tym dla osób  

z grup 

szczególnego 

ryzyka 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

40.000 82.932,92 39.500 47.450,94 40.000 58.679,00 40.500 54.911,08 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 211.200 254.132,92 210.800 217.970,94 211.300 259.249,00 211.950 245.368,41 

Kierunek nr 4 

Rozwijanie  

i udoskonalanie 

systemu wsparcia 

tarnowskich 

rodzin 

zastępczych  

w ramach 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Budżet GMT 341.780 360.497,11 349.600 273.864,03 356.600 374.241,92 363.600 368.321,38 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

57.120 116.129,95 57.400 203.051,94 57.400 148.913,12 

 

57.400 0 

Razem: 398.900 476.627,06 407.000 476.915,97 414.000 523.155,04 421.000 368.321,38 

Kierunek nr 5 Budżet GMT 217.370 476.478,17 217.040 686.570,69 217.540 713.270,00 236.780 726.870,13 
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Pomoc osobom 

bezdomnym  

i zagrożonym 

bezdomnością 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

39.000 197.345,76 39.000 3.445,28 39.000 0 39.000 45.333,00 

Środki 

zewnętrzne 

83.430 0 74.160 0 74.160 0 55.620 0 

Razem: 339.800 673.823,93 330.200 690.015,97 330.700 713.270,00 331.400 772.203,13 

Cel strategiczny 2 

Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im opieki, w tym  

w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Kierunek nr 1 

Zintegrowanie 

działań 

wzmacniających 

tarnowskie 

rodziny,  

w szczególności 

rodziny 

wychowujące 

małoletnie dzieci. 

Promowanie 

prawidłowego 

modelu rodziny 

Budżet GMT 758.906 863.075,34 791.376 899.207,57 819.210 925.682,81 841.677 899.114,58 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

350.500 238.410 355.630 164.478,42 375.940 111.140,39 381.340 13.841,20 

Razem: 1.109.406 1.101.485,34 1.147.006 1.063.685,99 1.195.150 1.036.823,20 1.223.017 912.955,78 

Kierunek nr 2 
Budżet GMT 279.800 236.001,82 280.500 152.782,03 281.650 158.885,90 278.450 19.858,73 
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Wspomaganie 

dzieci  

i młodzieży we 

wszechstronnym 

rozwoju  

i kształceniu, 

wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

8.800 70.232,99 8.800 26.593,95 8.800 31.561,66 8.800 28.400,00 

Środki 

zewnętrzne 

155.600 21.350 157.600 43.847,44 159.600 34.000,00 161.600 0 

Razem: 444.200 327.584,81 446.900 223.223,42 450.050 224.447,56 448.850 48.258,73 

Kierunek nr 3 

Poszerzenie 

dostępności 

wsparcia 

specjalistycznego 

(psychologiczno-

pedagogicznego  

i profilaktyczno 

Terapeutycznego) 

na rzecz dzieci  

i młodzieży,  

w tym z rodzin 

dysfunkcyjnych 

Budżet GMT 349.150 308.327,20 353.300 200.700,40 353.800 57.377,00 354.300 21.500,00 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

5.000 5.420 6.200 68.140 7.500 0 9.000 0 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 354.150 313.747,20 359.500 268.840,40 361.300 57.377,00 363.300 21.500,00 

Kierunek nr 4 Budżet GMT 44.872 0 51.090 0 47.308 0 53.526 0 
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Zintensyfikowani

e działań na rzecz 

dzieci  

i młodzieży,  

w tym  

z rodzin 

dotkniętych 

bezradnością 

opiekuńczo - 

wychowawczą,  

w zakresie 

dostępu do 

alternatywnych 

form spędzania 

czasu wolnego 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

8.654 0 17.359 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 53.526 0 68.449 0 47.308 0 53.526 0 

Cel strategiczny 3 

Rozbudowa systemu wsparcia długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta 

Kierunek nr 1 

Promowanie  

i wdrażanie 

działań 

profilaktyczno - 

wspierających na 

Budżet GMT 180.000 192.604,69 193.000 174.535,29 198.000 199.679,25 203.000 123.156,25 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

12.000 23.798,41 12.000 8.018,61 12.000 9.808,57 12.000 4.497,12 
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rzecz długotrwale  

i przewlekle 

chorych, 

niepełnospr-

wnych  

i starszych 

mieszkańców 

miasta 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 38.975,20 0 0 0 7.623,00 

Razem: 192.000 216.403,10 205.000 221.529,10 210.000 209.487,82 215.000 135.276,37 

Kierunek nr 2 

Podnoszenie 

jakości usług 

medycznych  

w tym 

rehabilitacyjnych 

dla mieszkańców 

miasta, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

osób długotrwale 

 i przewlekle 

chorych, 

niepełnospra-

wnych  

i starszych 

Budżet GMT 0 1.000.000 1.500.000 0 1.000.000 1.550.000,00 1.000.000 500.000,00  

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

2.800.000 1.579.367 1.600.000 693.544 500.000 4.545.470,00 1.000.000 5.494.203,00 

Środki 

zewnętrzne 

650.000 23.000 7.700.000 550.400 2.230.000 5.688.492,00 2.750.000 4.215333,00 

Razem: 3.450.000 2.602.367 10.800.000 1.243.944 3.730.000 11.783.962,00 4.750.000 10.209.536,00 

Kierunek nr 3 Budżet GMT 1.377.619 1.500.000 218.105 14.180,45 188.457 149.961,50 179.634 189.320,47 
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Dostosowy -

wanie i rozwój 

systemu usług 

opieki 

długoterminowej, 

świadczonych na 

rzecz osób 

długotrwale  

i przewlekle 

chorych 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

1.000.000 767.722,14 300.000 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

548.170 464.050 2.769.630 0 2.393.151 1.808.659,92 2.281.106 1.322.617,50 

Razem: 2.925.789 2.731.772,14 3.287.735 14.180,45 2.581.608 1.958.621,42 2.460.740 1.511.937,97 

Kierunek nr 4 

Rozwijanie 

aktywnych form 

uczestnictwa osób 

niepełnospra-

wnych  

w życiu 

społecznym 

Budżet GMT 30.000 41.231,11 30.000 29.926,17 30.000 17.275,83 30.000 0 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

21.700 14.792,86 23.600 7.400 26.140 10.950,00 27.840 4.500,00 

Środki 

zewnętrzne 

101.000 96.914,24 106.600 75.486,22 112.760 44.915,75 119.560 0 

Razem: 152.700 152.938,21 160.200 112.812.39 168.900 73.141,58 177.400 4.500,00 

Kierunek nr 5 

Ograniczanie 

skutków 

niepełnosprawnoś

ci oraz 

aktywizacja 

Budżet GMT 3.380.554 357.269,74 3.353.607 967.679,75 809.728 794.512,49 922.033 810.377,47 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

9.600 93.943,91 9.600 68.974,58 9.600 755.905,52 11.600 21.634,13 
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społeczna  

i zawodowa 

niepełnospra-

wnych 

mieszkańców 

miasta 

Środki 

zewnętrzne 

2.706.380 3.343.839,20 3.459.533 4.310.256,16 3.372.763 5.754.892,34 3.617.854 6.459.278,62 

Razem: 6.096.534 3.795.052,85 6.822.740 5.346.910,49 4.192.091 7.305.310,35 4.551.487 7.291.290,22 

Kierunek nr 6 

Dobre praktyki na 

rzecz osób 

długotrwale  

i przewlekle 

chorych, 

niepełnosprawnyc

h, starszych, ich 

rodzin  

i przyjaciół 

Budżet GMT 1.173.891 1.146.400,03 1.731.103 1.177.827,73 1.095.988 909.709,45 1.113.510 461.005,00 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

894.900 925.910,40 5.987.460 14.365.729,18 47.520 47.028,16 46.980 76.900,00 

Środki 

zewnętrzne 

6.068.600 5.146.441,60 36.624.460 28.658.605,81 208.720 907.994,24 211.280 111,767,60 

Razem: 8.137.391 7.218.752,03 44.343.023 44.202.162,72 1.352.228 1.864.731,85 1.371.770 649,672,60 

Cel strategiczny 4 

Rozwój warunków sprzyjających aktywności mieszkańców miasta do uczestnictwa w sporcie, turystyce i rekreacji 

Kierunek nr 1 

Aktywizacja  

i integracja 

sportowa 

mieszkańców 

Tarnowa 

Budżet GMT 107.025 178.738 117.275 204.937 120.575 146.728,50 124.050 61.028,00 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

50.000 49.760 50.000 58.900 50.000 22.600,00 50.000 15.500,00 

Środki 

zewnętrzne 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 0 
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Razem: 177.025 248.498 187.275 283.837 190.575 189.328,50 194.050 76.528,00 

Kierunek nr 2 

Organizacja 

bezpiecznych  

i atrakcyjnych 

imprez sportowo 

– rekreacyjnych 

Budżet GMT 520.000 617.694 520.000 656.586 520.000 667.430,00 520.000 94.000,00 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

120.000 161.655 120.000 210.560 120.000 286.146,00 120.000 0 

Razem: 640.000 779.349 640.000 867.146 640.000 953.576,00 640.000 94.000,00 

Kierunek nr 3 

Promocja  

i organizowanie 

przedsięwzięć 

turystyczno - 

kulturalnych 

Budżet GMT 55.000 31.500 55.000 38.550 55.000 37.500,00 56.000 33.589,00 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

0 16.290 0 21.170 0 16.404,50 0 0 

Razem: 55.000 47.790 55.000 59.720 55.000 53.904,50 56.000 33.589,00 

Cel strategiczny 5 

Rozbudowa oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem tarnowskich rodzin 

Kierunek nr 1 Budżet GMT 190.000 188.000 195.000 214.027 205.000 447.125,00 210.000 70.600,00 
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Zwiększenie 

dostępności 

kultury w mieście 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 0 2.100 0 5.100,00 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 3.600,00 

Razem: 190.000 188.000 195.000 216.127 205.000 452.225,00 210.000 74.200,00 

Kierunek nr 2 

Upowszechnia-

nie sztuki 

teatralnej  

i edukacja 

teatralna 

Budżet GMT 23.500 3.594,75 28.500 3.725,40 23.500 0 20.000 0 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

13.000 55.297 13.000 66.819,26 14.000 27.383,00 14.000 5.827,59 

Środki 

zewnętrzne 

130.000 0 165.000 51.591,63 130.000 0 140.000 64.200,18 

Razem: 166.500 58.891,75 206.500 122.136,29 167.500 27.383,00 174.000 70.027,77 

Kierunek nr 3 

Prezentacja sztuki 

polskiej, 

organizacja 

wystaw  

i zdarzeń 

artystycznych 

oraz zajęć 

edukacyjnych 

Budżet GMT 67.000 55.000 81.000 53.091,59 97.750 46.200,00 110.000 43.512,59 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

56.000 78.430,80 54.600 74.255,50 54.000 148.971,99 45.000 32.271,61 

Środki 

zewnętrzne 

294.000 198.074,38 302.400 231.229,67 317.250 188.080,32 315.000 133.476,16 

Razem: 417.000 331.505,18 438.000 358.576,76 469.000 383.252,31 470.000 209.260,36 
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Kierunek nr 4 

Promowanie 

literatury  

i popularyzacja 

czytelnictwa 

wśród 

mieszkańców 

Tarnowa, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

oferty kierowanej 

do dzieci  

i młodzieży oraz 

osób starszych, 

chorych  

i niepełnospra-

wnych 

Budżet GMT 106.500 109.577,72 110.000 123.958,39 114.000 130.877,44 117.000 90.336,10 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 107.500 109.577,72 111.000 123.958,39 115.000 130.877,44 118.000 90.336,10 

Cel strategiczny 6 

Rozbudowa systemu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,  

w tym w szczególności przemocy 

Kierunek nr 1 

Monitorowanie, 

reagowanie oraz 

eliminowanie 

zagrożeń 

bezpieczeństwa 

Budżet GMT 182.000 174.715,35 132.200 252.386 165.000 75.340,62 165.000 24.468,30 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 51.600 370.980,54 0 0 0 0 
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obywateli  

i porządku 

publicznego na 

terenie miasta 

Tarnowa 

Środki 

zewnętrzne 

2.500 1.993,49 294.900 63.686,46 2.500 120.718,39 2.500 54.731,70 

Razem: 184.500 176.708,84 478.700 687.053 167.500 196 059,01 167.500 79.200,00 

Kierunek nr 2 

Zintensyfiko- 

wanie działań 

promujących 

aktywne postawy 

wśród 

zagrożonych 

utratą 

bezpieczeństwa 

Budżet GMT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

1.488 1.419,56 1.625 2.083,05 1.803 1.328,30 1.954 263,70 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 1.488 1.419,56 1.625 2.083,05 1.803 1.328,30 1.954 263,70 

Kierunek nr 3 

Zwiększenie 

efektywności  

i skuteczności 

działań  

prewencyjnych  

i interwencyjnych  

w zakresie 

ograniczenia 

przestępczości  

i wykroczeń 

uciążliwych dla 

mieszkańców 

Budżet GMT 13.300 5.462 13.300 3.285 13.250 1 928,00 12.200 0 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Razem: 13.300 5.462 13.300 3.285 13.250 1.928,00 12.200 0 

Kierunek nr 4 

Zwiększenie 

dostępności 

poradnictwa 

prawnego  

i wsparcia 

specjali- 

stycznego, 

kontynuacja  

w mieście 

poradnictwa  

i interwencji  

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy 

Budżet GMT 3.100 330,36 1.050 181,08 1.050 80,54 1.050 0 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

26.300 3.342,15 26.300 0 26.300 0 26.300 0 

Środki 

zewnętrzne 

255.490 226.822,33 259.740 244.962,25 265.940 251.074,69 272.290 251.139,79 

Razem: 284.890 230.494,84 287.090 245.143,33 293.290 251.155,23 299.640 251.139,79 

Kierunek nr 5 

Zintensyfi- 

kowanie  

w mieście 

działalności 

profilaktycznej, 

Budżet GMT 2.017.114 1.940.874,99 2.010.982 1.912.742,44 2.013.782 1.964.532,10 2.015.982 1.805.789,39 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

219.876 241.205 219.876 258.605,06 219.876 223.074,36 219.876 176.010,98 
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edukacyjnej  

i interwencyjnej  

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, 

narkomanii, 

przemocy  

i innych patologii 

społecznych 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 2.236.990 
2.182.079,99 2.230.858 

2.171.347,50 2.233.658 2.187.606,46 2.235.858 1.981.800,37 

Cel strategiczny 7 

Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

Kierunek nr 1 

Promowanie 

działalności oraz 

tworzenie 

warunków do 

rozwoju 

tarnowskich 

organizacji 

pozarządowych 

Budżet GMT 18.966 13.267 20.860 15.642 20.860 16.529,00 22.949 16.120,00 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 18.966 13.267 20.860 15.642 20.860 16.529,00 22.949 16.120,00 

Kierunek nr 2 Budżet GMT 18.966 13.267 20.860 15.642 20.860 16.529,00 22.949 16.120,00 
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Doskonalenie 

współpracy  

z sektorem 

pozarządowym 

oraz aktywizacja 

społeczności 

lokalnej do 

udziału  

w rozwiązywaniu 

lokalnych 

problemów 

społecznych 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki 

zewnętrzne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 18.966 13.267 20.860 15.642 20.860 16.529,00 22.949 16.120,00 

Kierunek nr 3 

Propagowanie 

idei wolontariatu 

oraz 

pozyskiwanie 

wolontariuszy do 

udziału  

w realizacji zadań 

dotyczących 

rozwiązywania 

lokalnych 

problemów 

społecznych 

Budżet GMT 55.000 0 65.000 0 68.000 0 71.000 0 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 

Środki 

zewnętrzne 

36.430 35.430 36.430 0 36.430 0 36.430 0 

Razem: 94.230 35.430 104.230 0 107.230 0 110.230 0 
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Koszty realizacji projektów według celów strategicznych z uwzględnieniem źródeł finansowania  

 

Cele 

strategiczne 

Źródła 

finansowania 

Koszty (w zł) 

2017 2018 2019 2020 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Cel 1. Wzmacnianie 

systemu 

zabezpieczenia 

społecznego, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

pomocy społecznej, 

organizacji rodzinnej 

pieczy zastępczej  

i przeciwdziałania 

skutkom bezrobocia 

Budżet GMT 2.078.233 2.006.736,01 2.122.807 2.014.065,07 1.884.933 1.690.367,65 1.927.128 1 620 360,34 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

123.000 358.793,93 122.500 93.660,60 99.000 84.688,28 99.500 100.244,08 

Środki 

zewnętrzne 

20.510.692 14.539.988,47 21.011.243 19.210.825,52 19.610.027 15.067.888,29 20.077.582 23.736.435,7 

Razem 22.711.925 16.905.518,41 23.256.550 21.318.551,19 21.593.960 16.842.944,22 22.104.210 25.457.040,13 

Cel 2. Wspieranie 

rodzin, wspomaganie 

rozwoju dzieci  

i młodzieży oraz 

zapewnienie im 

opieki  

w tym w ramach 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

Budżet GMT 1.432.728 1.407.404,36 1.476.266 1.252.690 1.501.968 1.141.945,71 1.527.953 940.473,31 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

22.454 75.652,99 32.359 94.733,95 16.300 31.561,66 17.800 28.400,00 

Środki 

zewnętrzne 

506.100 259.760 513.230 208.325,86 535.540 145.140,39 542.940 13.841,20 

Razem 1.961.282 1.742.817,35 2.021.855 1.555.749,81 2.053.808 1.318.647,76 2.088.693 982.714,51 
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Cel 3. Rozbudowa 

systemu wsparcia 

długotrwale  

i przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych  

i starszych 

mieszkańców miasta 

Budżet GMT 6.142.064 4.237.505,57 7.025.815 2.364.149,39 3.322.173 3.621.138,52 3.448.177 2.083.859,19 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

4.738.200 3.405.534,72 7.932.660 15.143.666,37 595.260 5.369.162,25 1.098.420 5.601.734,25 

Środki 

zewnętrzne 

10.074.150 9.074.245,04 50.660.223 33.633.723,39 8.317.394 14.204.954,25 8.979.800 12.116.619,72 

Razem 20.954.414 16.717.285,33 65.618.698 51.141.539,15 12.234.827 23.195.255,02 13.526.397 19.802.213,16 

Cel 4. Rozwój 

warunków 

sprzyjających 

aktywności 

mieszkańców miasta 

do uczestnictwa  

w sporcie turystyce  

i rekreacji 

Budżet GMT 682.025 827.932 692.275 900.073 695.575 851.658,50 700.050 188.617,00 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

50.000 49.760 50.000 58.900 50.000 22.600,00 50.000 15.500,00 

Środki 

zewnętrzne 

140.000 197.945 140.000 251.730 140.000 322.550,50 140.000 0 

Razem 872.025 1.075.637 882.275 1.210.703 882.275 1.196.809,00 890.050 204.117,00 

Cel 5. Rozbudowa 

oferty kulturalnej dla 

mieszkańców miasta 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

tarnowskich rodzin 

Budżet GMT 387.000 356.172,47 414.500 394.802,38 440.250 624.202,44 457.000 204.448,69 

Środki 

własne 

realizatora 

zadania 

70.000 133.727,80 68.600 14.174,76 69.000 181.454,99 60.000 38.099,20 

Środki 

zewnętrzne 

424.000 198.074,38 467.400 282.821,30 447.250 188.080,32 455.000 201.276,34 

Razem 881.000 687.974,65 950.500 820.798,44 956.500 993.737,75 972.000 443.824,23 
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Cel 6. Rozbudowa 

systemu 

bezpieczeństwa 

publicznego, 

przeciwdziałanie 

zjawiskom patologii 

społecznej w tym  

w szczególności 

przemocy 

Budżet GMT 2.215.514 2.121.382,70 2.157.532 2.168.594,52 2.193.082 2.041.881,26 2.194.232 1.830.257,69 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

247.664 245.966,71 299.401 631.668,65 247.979 224.402,66 248.130 176.274,68 

Środki 

zewnętrzne 

257.990 228.815,82 554.640 308.648,71 268.440 371.793,08 274.790 305.871,49 

Razem 2.721.168 2.596.165,23 3.011.573 3.108.911,88 2.709.501 2.638.077,00 2.717.152 2.312.403,86 

 

Cel 7. Wspieranie 

instytucji 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

Budżet GMT 92.932 26.534 106.720 31.284 109.720 33.058,00 116.898 32.240,00 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 

Środki 

zewnętrzne 

36.430 35.430 36.430 0 36.430 0 36.430 0 

Razem 132.162 61.964 145.950 31.284 145.950 33.058,00 156.128 32.240,00 

Suma środków 

z podziałem na 

źródła finansowania 

Budżet GMT 13.030.49

6 

10.983.667,1

1 

13.995.91

5 

9.125.658,36 10.147.701 10.004.252,0

8 

10.371.43

8 

6.900.256,22 

Środki własne 

realizatora 

zadania 

5.254.118 4.269.436,15 8.508.320 16.165.804,3

3 

1.080.339 5.913.869,84 1.576.650 5.960.252,21 

Środki 

zewnętrzne 

31.949.36

2 

24.534.258,7

1 

73.383.16

6 

53.896.074,7

8 

29.355.081 30.300.406,8

3 

30.506.54

2 

36.374.044,46 

Razem 
50.233.97

6 

39.787.361,9

7 

95.887.40

1 

79.187.537,4

7 
40.583.121 

46.218.528,7

5 

42.454.63

0 
49.234.552,89 
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Zestawienie zbiorcze kosztów realizacji projektów z uwzględnieniem źródeł finansowania w latach 2017-2020 

 

Rok Budżet GMT Środki własne realizatora 

zadania 

Środki zewnętrzne Łącznie  

w latach 2017-2020 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

2017 13.030.496 10.955.752,87 5.254.118 4.269.436,15 31.949.362 24.534.258,71 50.233.976 39.759.447,73 

2018 13.995.915 9.053.664,36 8.508.320 16.165.804,33 73.383.166 53.896.074,78 95.887.401 79.115.543,47 

2019 10.147.701 
 10.004.252,08 1.080.339 5.913.869,84 29.355.081 30.300.406,83 40.583.121 46.218.528,75 

2020 10.371.438 6.900.256,22 1.576.650 5.960.252,21 30.506.542 36.374.044,46 42.454.630 49.234.552,89 

Łącznie 47.545.550 36.913.925,53 16.419.427 32.309.362,53 165.194.151 145.104.784,78 229.159.128 214.328.072,84 

 

 

Zestawienie ilości faktycznie realizowanych projektów w latach 2017-2020 

 

Rok 

2017 149 

2018 134 

2019 126 

2020 92 
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7. Podsumowanie 

 

Prowadzony w latach 2017-2020 monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020, dostarczał informacji o zakresie osiąganych 

rezultatów działań podejmowanych w ramach programów i projektów, czasie realizacji 

zgodnym z harmonogramem oraz poziomie poniesionych nakładów finansowych w odniesieniu 

do założonego budżetu. 

Wdrożony system monitoringu pozwolił na: 

− Systematyczne pozyskiwanie danych od realizatorów projektów, rejestrowanie postępów 

prowadzonych działań, dokonywanie oceny skuteczności i efektywności oraz weryfikację 

kierunków realizacji Strategii; 

− Identyfikację ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji działań;  

− Stanowił podstawę do aktualizacji Strategii oraz założeń do rozwoju strategicznego  

w kolejnych okresach planistycznych; 

− Sporządzanie corocznie „Raportu monitoringowego dotyczącego stanu realizacji 

programów i projektów”, przedkładanego Prezydentowi Miasta Tarnowa i publikowanego 

w Internecie, co zapewniało możliwość pozyskania informacji przez przedstawicieli 

samorządu i społeczności lokalnej, o postępach prac we wdrażaniu Strategii. 

 

ROK 2020 

 

Obostrzenia wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, miały istotny 

wpływ na realizację projektów zapisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych.  

Z informacji przekazanych przez podmioty, które zgłosiły do Strategii projekty wynika, że 

realizacja celów i założeń projektowych została utrudniona lub ograniczona, wiele  

z programów profilaktycznych nie było realizowanych Wśród zgłaszanych przyczyn braku 

podejmowania działań projektowych były: zawieszenie lub ograniczenie działalności instytucji, 

trudności w pozyskiwaniu niezbędnych środków finansowych na realizacje działań, brak 

możliwości organizowania spotkań i wydarzeń w pomieszczeniach, np. spotkań grup wsparcia 

dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Trudności wynikały również  

z zakazu organizowania imprez; konieczności ograniczenia kontaktów międzyludzkich; 

prowadzenia lekcji w formie zdalnej oraz ograniczenia dostępu do szkół podmiotom 

zewnętrznych współrealizujących wiele z zaplanowanych działań projektowych itp. 

 

Przedstawiony raport monitoringowy, pokazuje, że pomimo zaistniałych utrudnień  

i ograniczeń wiele działań - zgodnie z misją Strategii „Tarnów miastem zintegrowanym 

społecznie, poprawiającym komfort życia mieszkańców, zaspakajającym ich potrzeby  

i stwarzającym im możliwość rozwoju. Rozwijanie dobrych praktyk tarnowskiego systemu 

zabezpieczenia społecznego, szansą na eliminowanie problemów jednostkowych  
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i społecznych wśród mieszkańców miasta” - było w minionym roku podejmowanych w ramach 

projektów, realizowanych przez różne podmioty, w tym samorządowe oraz organizacje 

pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta Tarnowa. 

 

Raport monitoringowy, został skonstruowany na podstawie materiałów przygotowanych  

i przesłanych przez poszczególnych realizatorów i współrealizatorów Strategii. 

 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy zebranego materiału, działania podejmowane  

w 2020 roku, nakierowane były na wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych i/lub minimalizowania ich skutków, poprzez realizację 

zapisanych w dokumencie strategicznym projektów. 

 

Podejmowane w ramach projektów działania finansowane były ze: środków pochodzących 

z budżetu Gminy Miasta Tarnowa; środków własnych realizatorów poszczególnych projektów 

m.in. organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego; środków zewnętrznych np. pochodzących z budżetu województwa, funduszy 

państwowych (PFRON, Fundusz Pracy), funduszy europejskich, od sponsorów prywatnych czy 

bezpośrednio od beneficjentów projektu itp. 

 

Weryfikacja zwróconych 148 kart monitoringowych projektów, pozwala stwierdzić, że: 

− W roku 2020, realizowane były 92 projekty.  

− Nie realizowanych z różnych przyczyn (wskazanych indywidualnie przez poszczególne 

podmioty), było 56 projektów. Główną przyczyną braku możliwości realizacji projektów  

w minionym roku był stan epidemii. 

 

Uwagi dotyczące realizacji poszczególnych projektów zawarte zostały w zestawieniu 

tabelarycznym na str. 5-28 oraz w treści raportu, w komentarzach przy kartach projektów 

nadesłanych przez realizatorów.  

 

Zamieszczone w raporcie karty monitoringowe zawierają szczegółowe informacje 

dotyczące wszystkich realizowanych w 2020 roku projektów, z uwzględnieniem: 

− osiągniętych w stosunku do zaplanowanych efektów realizacji projektu,  

− osiągniętych w stosunku do określonych wyjściowych i oczekiwanych - wartości 

wskaźników,  

− faktycznie poniesionych całkowitych kosztów realizacji projektu, w stosunku do kosztów 

planowanych.  

 

Wykazane przez realizatorów w kartach monitoringowych osiągnięte w 2020 roku efekty  

i wartości wskaźników, obrazują postęp w realizacji wyznaczonych siedmiu celów 

strategicznych projektowanych zmian i trzydziestu kierunków niezbędnych działań, 

zmierzających do rozwiązywania zdiagnozowanych wśród mieszkańców miasta problemów 

społecznych. 
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Z przeprowadzonej analizy kart monitoringowych projektów wynika, że zakładane na  

2020 rok, cele strategiczne projektowanych zmian i wyznaczone kierunki działań realizowano 

zgodnie z przyjętymi założeniami i terminami.  

Świadczy to o ciągłym i nieustannym wypełnianiu założonych działań, które miały charakter 

długofalowy i miały przyczyniać się do poprawy warunków życia mieszkańców,  

w szczególności zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz doprowadzić 

do integracji społecznej. 

 

Część 5 raportu zawiera zestawienie zbiorcze kosztów realizacji projektów wg. kierunków 

niezbędnych działań oraz celów strategicznych projektowanych zmian w 2020 roku,  

z uwzględnieniem źródeł finansowania. Z analizy tego zestawienia wynika, że w 2020 roku, na 

realizację 92 projektów wydatkowano łączną kwotę 49.234.552,89 zł, w tym: ze środków 

pochodzących z budżetu Gminy Miasta Tarnowa wydatkowano 6.900.256,22 zł. Ze środków 

własnych realizatorów 5.960.252,21 zł oraz ze środków zewnętrznych 36.374.044,46 zł.  

 

Planowany na 2020 rok, szacunkowy całkowity koszt realizacji zapisanych w Strategii 170 

projektów, przewidywał wydatkowanie na ten cel kwoty 42.454.630 zł.  

 

LATA 2017-2020 

 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020”, 

obejmowała okres czterech lat. Zapisy zawarte w dokumencie były realizowane  

w ramach przyjętych działań w zależności od posiadanych przez samorząd miasta  

i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Dla osiągnięcia wyznaczonych w dokumencie 

celów konieczne było współdziałanie różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki 

społecznej, w tym tych, które działały na wyższym szczeblu administracyjnym. 

 

Na realizację 7 założonych celów strategicznych ujętych w Strategii na lata 2017-2020 

zaplanowano łącznie 229.159.128 zł, w tym: 

1) środki z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 47.545.550 zł, 

2) środki własne realizatorów zadań w wysokości 16.419.427 zł, 

3) środki zewnętrzne w wysokości 165.194.151 zł. 

Analiza wszystkich działań projektowych i kosztów ich realizacji na przestrzeni lat  

2017 - 2020, pozwala stwierdzić, że na realizację wszystkich zapisanych w Strategii 170 

projektów, których czasookres realizacji był różny, wydatkowano łącznie kwotę 

214.328.072,84 zł. Z tego: 

1) środki z budżetu Gminy Miasta Tarnowa wyniosły 36.913.925,53 zł, 

2) środki własne realizatorów zadań wyniosły 32.309.362,53 zł, 

3) środki zewnętrzne wyniosły 145.104.784,78 zł. 

 

Z przeprowadzonej analizy kart monitoringowych projektów wynika, że zakładane na  

lata 2017-2020, cele strategiczne projektowanych zmian i wyznaczone kierunki działań  

w zakresie: 
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Cel strategiczny 1 

Wzmacnianie systemu zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 

społecznej, organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałania skutkom bezrobocia. 

Kierunki niezbędnych działań do celu strategicznego 1: 

1. Realizacja lub współudział w realizacji przedsięwzięć zmierzających do umożliwienia 

osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2. Rozbudowa systemu wsparcia na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców 

miasta oraz lokalnych pracodawców. 

3. Diagnozowanie, monitorowanie i wdrażanie procedur zmierzających do zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych, w tym dla osób z grup szczególnego ryzyka. 

4. Rozwijanie i udoskonalanie systemu wsparcia tarnowskich rodzin zastępczych, w ramach 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

5. Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. 

Cel strategiczny 2 

Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im opieki, 

w tym w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Kierunki niezbędnych działań do celu strategicznego 2: 

1. Zintegrowanie działań wzmacniających tarnowskie rodziny, w szczególności rodziny 

wychowujące małoletnie dzieci. Promowanie prawidłowego modelu rodziny. 

2. Wspomaganie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i kształceniu, 

wyrównywanie szans edukacyjnych. 

3. Poszerzenie dostępności wsparcia specjalistycznego (psychologiczno-pedagogicznego 

i profilaktyczno-terapeutycznego) na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

4. Zintensyfikowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 

bezradnością opiekuńczo - wychowawczą, w zakresie dostępu do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

Cel strategiczny 3 

Rozbudowa systemu wsparcia długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych 

i starszych mieszkańców miasta. 

Kierunki niezbędnych działań do celu strategicznego 3: 

1. Promowanie i wdrażanie działań profilaktyczno - wspierających na rzecz długotrwale 

i przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta. 

2. Podnoszenie jakości usług medycznych, w tym rehabilitacyjnych dla mieszkańców 

miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale i przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych i starszych. 

3. Dostosowywanie i rozwój systemu usług opieki długoterminowej, świadczonych na rzecz 

osób długotrwale i przewlekle chorych. 

4. Rozwijanie aktywnych form uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

5. Ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta. 

6. Dobre praktyki na rzecz osób długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, 

starszych, ich rodzin i przyjaciół. 
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Cel strategiczny 4 

Rozwój warunków sprzyjających aktywności mieszkańców miasta do uczestnictwa w sporcie 

turystyce i rekreacji. 

Kierunki niezbędnych działań do celu strategicznego 4: 

1. Aktywizacja i integracja sportowa mieszkańców Tarnowa. 

2. Organizacja bezpiecznych i atrakcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych. 

3. Promocja i organizowanie przedsięwzięć turystyczno-kulturalnych. 

Cel strategiczny 5 

Rozbudowa oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem 

tarnowskich rodzin. 

Kierunki niezbędnych działań do celu strategicznego 5: 

1. Zwiększenie dostępności do kultury w mieście. 

2. Upowszechnianie sztuki teatralnej i edukacja teatralna. 

3. Prezentacja sztuki polskiej, organizacja wystaw i zdarzeń artystycznych oraz zajęć 

edukacyjnych. 

4. Promowanie literatury i popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców Tarnowa, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty kierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób 

starszych, chorych i niepełnosprawnych. 

Cel strategiczny 6 

Rozbudowa systemu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej, w tym w szczególności przemocy. 

Kierunki niezbędnych działań do celu strategicznego 6: 

1. Monitorowanie, reagowanie oraz eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na terenie miasta Tarnowa. 

2. Zintensyfikowanie działań promujących aktywne postawy wśród zagrożonych utratą 

bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa. 

3. Zwiększenie efektywności i skuteczności działań prewencyjnych i interwencyjnych 

w zakresie ograniczenia przestępczości i wykroczeń uciążliwych dla mieszkańców. 

4. Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i wsparcia specjalistycznego, 

kontynuacja poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

5. Zintensyfikowanie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i interwencyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy i innych patologii 

społecznych. 

Cel strategiczny 7 

Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Kierunki niezbędnych działań do celu strategicznego 7 

1. Promowanie działalności oraz tworzenie warunków do rozwoju tarnowskich organizacji 

pozarządowych. 

2. Doskonalenie współpracy z sektorem pozarządowym oraz aktywizacja społeczności 

lokalnej do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. 

3. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w realizacji 

zadań dotyczących rozwiązywania lokalnych problemów społecznych  

- realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami i terminami.  
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Reasumując stwierdzić należy, iż: 

1. Na szczególną uwagę wśród realizowanych w ramach Strategii projektów, służących 

łagodzeniu skutków dominujących problemów jednostkowych i społecznych mieszkańców 

miasta Tarnowa, zasługiwała realizacja projektów tzw. „inwestycyjnych” w tym: 

− Uruchomienie oddziału rehabilitacji dziennej (ogólnoustrojowej i kardiologicznej) w 

Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie; 

− Utworzenie Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia i Naczyń w Specjalistycznym 

Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie; 

− Modernizacja stacji dializ w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie; 

− Przebudowa I piętra budynku Mościckiego Centrum Medycznego z przeznaczeniem na 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy; 

− Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim 

poprzez utworzenie i prowadzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób 

Niesamodzielnych; 

− Utworzenie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności 

Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. 

 

Realizacja tych projektów przyczyniła się między innymi do: 

− Zwiększenia dostępu oraz poprawy jakości usług medycznych; 

− Poprawy jakości świadczonych usług i komfortu pacjentów; 

− Zwiększenia dostępności oraz jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich 

opiekunów; 

 

Najwięcej z zapisanych w dokumencie strategicznym projektów realizowanych było  

w pierwszym roku obowiązywania niniejszej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. 

 

2. Zapiane w kartach projektów źródła finansowania, umożliwiały pozyskanie środków na 

realizację zadań zarówno ze środków Budżetu Gminy Miasta Tarnowa, środków własnych 

realizatorów poszczególnych projektów tj. organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jak i środków zewnętrznych. 

 

Najwyższe koszty realizacji projektów zaplanowane i faktycznie poniesione, przypadały na 

drugi rok realizacji działań projektowych czyli rok 2018 i dotyczyły środków zewnętrznych 

czyli pochodzących z budżetu województwa, funduszy państwowych (PFRON, Fundusz 

Pracy), funduszy europejskich, od sponsorów prywatnych oraz bezpośrednio od beneficjentów 

projektów.  

 

3. Zrealizowany całkowity koszt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Tarnowa na lata 2017-2020 jest mniejszy od planowanego o 14.831.055,16 zł. Wynika to  

w głównej mierze z faktu, iż nie wszystkie zapisane w dokumencie projekty były 

realizowane. 
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Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/2018 Prezydenta 

Miasta Tarnowa z dnia 11 grudnia 2018 roku – „Procedura opracowywania aktualizacji, 

wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa 

na lata 2017-2020”, przedkładany raport monitoringowy został sprawdzony pod względem 

finansowym w Wydziale Budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Tarnowa.  

 

4. Okres obowiązywania dokumentu strategicznego był zbieżny z okresem obowiązywania 

dokumentów strategicznych i programów funkcjonujących na poziomie lokalnym, 

wojewódzkim , ogólnopolskim i europejskim, z którymi niniejsza strategia była spójna. 

Realizowane w ramach Strategii cele strategiczne projektowanych zmian oprócz zapisanych 

170 projektów, wpisywały się również działania podejmowane w ramach realizowanych  

w mieście programów lokalnych w tym: 

− Program „Karta Tarnowskiej Rodziny”; 

− Program Wspierania Rodziny dla Miasta Tarnowa; 

− Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa; 

− Program osłonowy „Pomoc Gminy Miasta Tarnowa w zakresie dożywiania; 

− Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie; 

− Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie; 

− Program „Karta Tarnowskiego Seniora”; 

− Miejski program działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych; 

− Strategia Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie; 

− Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  

i Porządku Publicznego dla miasta Tarnowa; 

− Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa; 

− Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Miasta Tarnowa; 

− Program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie; 

− Wieloletni program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie. 

 

W konkluzji stwierdzić należy, iż Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych Miasta 

Tarnowa w latach 2017-2020, realizowana była zgodnie z przyjętymi założeniami.  

Działania podejmowane przynosiły systematyczne wymierne efekty, skutkujące poprawą 

standardów życia mieszkańców miasta, nie tylko grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działania kierowane do mieszkańców obejmowały zagadnienia z różnych dziedzin obszaru 

polityki społecznej, w tym z zakresu: pomocy społecznej, organizacji pieczy zastępczej  

i zatrudnienia; edukacji; ochrony zdrowia; polityki senioralnej; sportu, turystyki i rekreacji; 

kultury; bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania przemocy oraz zjawiskom patologii 

społecznej; budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
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REKOMENDACJE 

 

W grudniu 2020 roku zakończył się okres obowiązywania zapisów, monitorowanej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Tarnowa.  

Strategia to dokument niezbędny i istotny przy wypracowywaniu kierunków 

miejskiej/powiatowej polityki społecznej. 

Obowiązek opracowania i wdrożenia Strategii na kolejne lata, wynika wprost z art. 17 ust 1 

pkt. 1 i art. 19 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej i jest obowiązkiem ustawowym gminy. 

Opracowanie nowego dokumentu strategicznego stanowi zatem wypełnienie wymogów 

nałożonych przez ustawę o pomocy społecznej. Obowiązek posiadania dokumentu wynika 

również z zapisów ustawy o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym. 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz 

przekazywanymi przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, podczas szkoleń 

w ramach realizowanego projektu „STRATEGOR”, opracowywane obecnie dokumenty 

strategiczne powinny obejmować działania podejmowane w ramach projektów oraz dotyczyć 

okresu 7- 10 lat. Opracowane zaktualizowane Strategie winny być przyjęte w drodze uchwały 

Rady Miejskiej do końca grudnia 2021 roku. 

Stąd Zarządzeniem Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 stycznia 2021 roku 

powołany został Zespół ds. opracowania, wdrożenia, monitorowania i aktualizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów społecznych Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, którego zadaniem 

będzie przygotowanie dokumentu strategicznego w podobnej formie jak dotychczas czyli 

projektowej. 

Z uwagi na trwający stan epidemii i informacje o utrudnieniach jakie wystąpiły przy 

realizacji projektów w 2020 roku, przygotowywany dokument uwzględniać powinien ryzyka 

związane z wystąpieniem COVID-19, pojawiające się nowe i pogłębiające się już 

zdiagnozowane problemy jednostkowe i społeczne oraz skutki wystąpienia pandemii na kolejne 

lata. Będzie to wymagało zwrócenia uwagi zarówno na czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, 

na utrudnienia, które być może na przestrzeni lat uniemożliwią skuteczne wdrożenie 

zaplanowanych działań. Planując działania projektowe, minimalizujące niekorzystne zjawiska  

w społeczności lokalnej, nie można bowiem pominąć takich zjawisk jak: wzrost stopy 

bezrobocia związany z ograniczeniem funkcjonowania gospodarki, zamykaniem wielu branż; 

polaryzacja społeczeństwa, pogłębiające się różnice w dochodach społeczeństwa; konieczność 

reorganizacji działań związanych z aktywizacją i wsparciem seniorów; zabezpieczeniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, zwłaszcza w sytuacji pojawiających się 

stanów depresyjnych, psychosomatycznych spowodowanych izolacją społeczną, wzrostem 

liczby przypadków przemocy i uzależnień w różnych grupach wiekowych itp. 
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8. Graficzne podsumowanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017 -2020 za lata 2017-2020 

 

Spośród zapisanych w dokumencie strategicznym 170 projektów, na przestrzeni lat  

2017-2020 faktycznie realizowanych było: 

 

 

Łączne planowane koszty realizacji projektów zamykały się kwotą 229.159.128 zł  

z tego:  

 

Rok 2017
Rok 2018

Rok 2019
Rok 2020

149

134

126

92

Liczba faktycznie realizowanych projektów

Rok 2017
Rok 2018

Rok 2019
Rok 2020

50 233 976

95 887 401

40 583 121 42 454 630

Ogólny planowany koszt realizacji projektów w złotych
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Uwzgledniając źródła finansowania planowane koszty realizacji Strategii przedstawiały się 

nastepująco: 

 

Po podsumowaniu całego okresu realizacji Strategii tj. lat 2017-2020, stwierdzić można iż 

łączna wydatkowana kwota na realizację zapisanych w dokumencie projektów zamknęła się 

kwotą 214.328.072,84 zł, z tego w poszczególnych latach wydatkowano: 

 

Budżet Gminy
Miasta Tarnowa Środki własne

realizatora Środki zewnętrzne

47 545 555

16 419 427

165 194 151

Planowane koszty realizacji projektów 
z uwzglednieniem źródeł finansowania - w złotych

Rok 2017
Rok 2018

Rok 2019
Rok 2020

39 759 447,73

79 115 543,47

46 218 529 49 234 553

Ogólne zrealizowane koszty projektów w latach 2017-2020 
- w złotych
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Uwzględniając źródła finansowania, koszt realizacji Strategii w latach 2017-2020 przedstawiał 

się następująco: 

 

Reasumując zapisane w dokumencie strategicznym koszty realizacji projektów  

w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów ich realizacji przedstawiają się nastepująco: 

 

 

 

Tarnów, 3 marca 2021. 

 

 205 000 000,00

 210 000 000,00

 215 000 000,00

 220 000 000,00

 225 000 000,00

 230 000 000,00

Planowany całkowity
koszt realizacji Strategii

w latach 2017-2020
Zrealizowany całkowity
koszt Strategii w latach

2017-2020

229 159 128,00 

214 328 072,84 

Plan i wykonanie
koszt realizcji Strategii w latach 2017-2020 - w złotych

Budżet Gminy
Miasta Tarnowa Środki własne

realizatora Środki zewnętrzne

36 913 926
32 309 363

145 104 785

Ogólne koszty realizacji Strategii z podziałem na źródła 
finansowania - w złotych
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