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Tarnowo Podgórne, dnia 8 maja 2020 r. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  

Tarnowo Podgórne 

Pani Krystyna Semba 

w miejscu 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 688) oraz § 13 Programu 

współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok, 

stanowiącym załącznik do uchwały nr LXVII/1061/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 16 października 2018 r., przedstawiam sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 ROKU 

 

Program współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z Organizacjami Pozarządowymi 

na 2019 rok opierał się na budowaniu partnerstwa między administracją publiczną 

i organizacjami pozarządowymi, które realizowały zadania publiczne na rzecz mieszkańców 

gminy Tarnowo Podgórne. Szeroki zakres współpracy, określony już na samym początku 

w programie współpracy, pokazuje jak wiele obszarów Gmina wzięła pod uwagę 

w kształtowaniu i rozwoju  środowiska lokalnego. Przedmiotem współpracy były obszary takie 

jak: ochrona i promocja zdrowia; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 

w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspieranie 

rodziny; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

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

na rzecz integracji cudzoziemców; turystyka i krajoznawstwo; ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Nie na wszystkie zadania, ogłoszone w otwartych 

konkursach ofert, organizacje pozarządowe odpowiedziały ofertą, dlatego można powiedzieć, 

że program został zrealizowany w stopniu dobrym, na poziomie 94,45%, licząc wykorzystane 

przez organizacje środki z dotacji w  stosunku do planu finansowego gminy w programie 

współpracy na 2019 rok. Gmina wspierała organizacje przede wszystkim finansowo 

jak i pozafinansowo. Poprzez realizację programu wraz z organizacjami pozarządowymi, 

Gmina dba o rozwój społeczności lokalnej oraz wzmacnianie więzi. 

W 2019 roku Gmina Tarnowo Podgórne kontynuowała współpracę z Fundacją Rozwoju 

Integro na podstawie umowy o realizację zadania publicznego pt. ”Wspieranie funkcjonowania 

Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych”. Organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców Gminy 

Tarnowo Podgórne mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu: prawa, ochrony danych 

osobowych, obowiązków statutowych, księgowości, przygotowywania ofert do otwartych 

konkursów oraz rozliczania dotacji.  

W konkursach ogłoszonych w 2018 roku na realizację zadań publicznych w 2019 roku 

wzięło udział 40 organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne, zgłoszono 122 projekty na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

gminy. Kwota planowanych środków, przeznaczonych na realizację zadań zlecanych 
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organizacjom pozarządowym w wydatkach budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2019 r. 

wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 z  2 387 500,00 zł do 2 963 775,00 zł.  

Podstawą współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 

był „Program współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 

2019 rok”, podjęty uchwałą nr LXVII/1061/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 16 października  2018 r., zwany dalej programem. Cele współpracy określonej 

programem zostały ujęte w § 1 tego programu. Celem zasadniczym było kształtowanie 

demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa 

między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Cele szczegółowe 

współpracy zostały określone następująco: 

− wspomaganie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania inicjatyw  

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy, 

− zwiększanie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie, 

− poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych, 

− integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym działaniem sferę zadań 

publicznych, 

− otwarcie na innowacje, konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 

indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych 

realizowanych dotychczas przez Gminę, 

− tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych, 

− wdrażanie modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą. 

W programie wskazano również formy współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami 

pozarządowymi. Zgodnie z zapisem § 6, współpraca z organizacjami pozarządowymi mogła 

przybierać formy finansowe i pozafinansowe. 

Finansowe formy współpracy wymienione w § 7 mogły wiązać się ze zlecaniem organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań publicznych i obejmować: 

− powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji, 

− wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji. 

W 2019 roku Gmina współpracowania z organizacjami pozarządowymi w formie wsparcia 

realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. 

Natomiast pozafinansowe formy współpracy zgodnie z § 8 programu obejmowały 

w szczególności: 

− prowadzenie i aktualizowanie ogólnodostępnej bazy danych o organizacjach 

pozarządowych realizujących zadania publiczne, 
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− wzajemne informowanie się o planowanych do realizacji zadaniach, 

− przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych za pośrednictwem mediów 

lokalnych i regionalnych, 

− informowanie o realizacji programu, w szczególności o realizowanych w danym roku 

zadaniach publicznych i o otwartych konkursach ofert, 

− przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji programu, 

− organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień 

związanych z realizacją Programu, 

− inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących działalności organizacji 

pozarządowych, 

− konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji pozarządowych zgodnie z postanowieniami uchwały 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXVI/733/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

− udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, 

− udzielanie w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego 

w szczególności poradnictwa i doradztwa w zakresie realizowanych zadań, 

− udostępnianie nieodpłatne lokali gminnych organizacjom realizującym zadania publiczne, 

m.in udostępnienie nieodpłatne salki szkoleniowej oraz biura dla Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych, udostępnianie nieodpłatne lokali gminnych dla działających 

na terenie i poza gminą wolontariuszy, 

− pomoc w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania. 

Na 2019 rok ustalono następujące priorytety we wspieraniu lub powierzaniu zadań 

(§ 4 programu): 

− w zakresie ochrony i promocji zdrowia: profilaktyka  (edukacja) w tym profilaktyka 

przeciwalkoholowa, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom; wspieranie 

honorowego krwiodawstwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych, działania mające na celu poprawę jakości życia osób starszych, 

promocja zdrowego odżywiania, działania mające na celu edukację dzieci i młodzieży 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz działania mające na celu poprawę jakości 

życia osób i ich rodzin dotkniętych chorobą nowotworową. 

Na ogłoszenie konkursowe z dnia 15 listopada 2018 r. na realizację zadania 

pt. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom, związanego 
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z obszarem w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nie złożono żadnej oferty. Również 

w trakcie roku 2019, na tego rodzaju zadanie żadna organizacja nie złożyła oferty w trybie 

uproszczonym  Art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Organizacje nie złożyły również ofert na realizację zadania w zakresie działań mających 

na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

− w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: organizowanie zajęć 

edukacyjnych w zakresie kształcenia muzycznego, organizowanie zajęć w formie 

warsztatów kulturalnych, wystaw, gier kulturalno-rekreacyjnych i terenowych; 

organizowanie wydarzeń kulturalnych; 

− w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: pozaszkolna edukacja dzieci 

i młodzieży, wspieranie programów edukacyjnych dla wolontariuszy, wspieranie procesów 

edukacyjnych oraz rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, komunikacyjnemu osób starszych przez edukację; 

− w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 

wypoczynek dzieci i młodzieży, organizacja zajęć rekreacyjno-kulturalnych; 

− w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu: zajęcia sportowe dla  

dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych, przygotowujące do 

uczestnictwa w sporcie wyczynowym,  masowe imprezy sportowo – rekreacyjne, działania 

podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną dorosłych mieszkańców gminy 

w szczególności osób starszych, organizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców 

gminy z różnych grup wiekowych, realizacja programów szkolenia sportowego oraz 

uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w różnych 

dyscyplinach sportu; 

− w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: organizowanie ogólnodostępnych 

imprez wiejskich o charakterze kulturalno-rekreacyjnym oraz imprez prezentujących 

dziedzictwo kulturowe, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć 

o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, 

organizowanie imprez rozwijających świadomość narodową i obywatelską 

oraz kultywujących poszanowanie dorobku poprzednich pokoleń; 

− w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami: organizowanie i udział w spotkaniach w celu 

wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw, w szczególności gmin 

partnerskich; 
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− w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych: przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu niepełnosprawnych i ich rodzin, integracja osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem, rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych; 

− w zakresie działań na rzecz osób starszych: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

osób starszych, integrowanie środowiska młodzieży z seniorami, organizowanie półkolonii 

dla osób starszych; 

− w zakresie wspierania rodziny: zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin 

z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych, 

przeciwdziałanie przez edukację wykluczeniu społecznemu osób wychowujących dzieci, 

działania skierowane na wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, organizowanie klubów 

oferujących zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i ich rodziców, konsultacje 

specjalistyczne i poradnictwo, organizacja zajęć dla rodzin z małymi dziećmi 

niepełnosprawnymi psycho-fizycznie w wieku do 5 roku życia; 

− w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, 

działających w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt.1-32 tej ustawy: wspieranie 

funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych w tym m in. szkolenia i poradnictwo dla organizacji 

pozarządowych, prowadzenie strony internetowej, organizowanie spotkań integrujących 

środowisko Trzeciego Sektora; 

− w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

organizowanie wydarzeń lokalnych wspomagających rozwój społeczności lokalnej; 

− w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców: organizowanie spotkań 

kulturalno-integrujących z imigrantami zamieszkującymi teren gminy; W ciągu roku 2019 

żadna organizacja nie złożyła propozycji realizacji zadania w wyżej wymienionym zakresie, 

nie złożono oferty w trybie uproszczonym ( Art.19a  ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie); 

− w zakresie turystyki i krajoznawstwa: organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych 

dla członków Klubu i Kół Seniora; 

− w zakresie ochrony zwierząt: działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich 

poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką; prowadzenie działań zmierzających do 

zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt; podejmowanie działań edukacyjnych 

i profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt. Priorytet nie  został zrealizowany. W ciągu 

roku 2019 żadna organizacja nie złożyła propozycji realizacji zadania w wyżej 

wymienionym zakresie, nie złożono oferty w trybie uproszczonym (Art.19a  ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 
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Na realizację powyższych priorytetów Rada Gminy uchwaliła w budżecie na 2019 rok (uchwała 

nr V/66/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.) następujące kwoty:  

Priorytet Rozdział i paragraf  
budżetu 

Kwota 
(PLN) 

− w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

profilaktyka  (edukacja) w tym profilaktyka 

przeciwalkoholowa, przeciwdziałanie 

narkomanii i innym uzależnieniom; wspieranie 

honorowego krwiodawstwa, działania mające na 

celu poprawę jakości życia osób starszych, 

promocja zdrowego odżywiania oraz działania 

mające na celu edukację dzieci i młodzieży 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

działania mające na celu poprawę jakości życia 

osób i ich rodzin dotkniętych chorobą 

nowotworową; 

− w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych: przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, integracja osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem, 

rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych;  

 

85154.2360 
85195.2360 

 

   6 000 
193 475 

 

− w zakresie nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania: pozaszkolna edukacja dzieci 

i młodzieży, wspieranie programów 

edukacyjnych dla wolontariuszy, wspieranie 

procesów edukacyjnych oraz rozwoju 

osobistego dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, komunikacyjnemu 

osób starszych przez edukację; 

− w zakresie ochrony zwierząt: działania na rzecz 

humanitarnego traktowania zwierząt, ich 

poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia 

opieką, prowadzenie działań zmierzających 

do zmniejszenia populacji bezdomnych 

85412.2360 
85495.2360 

176 000 
134 200 
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zwierząt, podejmowanie działań edukacyjnych 

i profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt; 

− w zakresie działalności na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży: wypoczynek dzieci i młodzieży, 

organizacja zajęć rekreacyjno-kulturalnych; 

 

− w zakresie wspierania i  upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu: zajęcia sportowe  

dla dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe dla osób 

niepełnosprawnych, przygotowujące 

do uczestnictwa w sporcie wyczynowym, 

masowe imprezy sportowo – rekreacyjne, 

działania podtrzymujące i rozwijające 

sprawność fizyczną dorosłych mieszkańców 

gminy w szczególności osób starszych, 

organizowanie zawodów sportowych 

dla mieszkańców gminy z różnych grup 

wiekowych, realizacja programów szkolenia 

sportowego oraz uczestnictwo 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej 

w rozgrywkach ligowych w różnych 

dyscyplinach sportu; 

 

92605.2360  1 942 000 

− w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji: organizowanie zajęć w formie 

warsztatów kulturalnych, wystaw, gier 

kulturalno-rekreacyjnych i terenowych, 

organizowanie wydarzeń kulturalnych; 

− w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej: organizowanie ogólnodostępnych 

imprez wiejskich o charakterze kulturalno-

rekreacyjnym oraz imprez prezentujących 

dziedzictwo kulturowe, organizowanie 

i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących 

92105.2360 283 600 
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pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, 

miejscach i wydarzeniach historycznych, 

organizowanie imprez rozwijających 

świadomość narodową i obywatelską oraz 

kultywujących poszanowanie dorobku 

poprzednich pokoleń; 

− w zakresie działalności na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami: 

organizowanie i udział w spotkaniach w celu 

wymiany doświadczeń między mieszkańcami 

innych państw, w szczególności gmin 

partnerskich; 

− w zakresie działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych: 

organizowanie wydarzeń lokalnych 

wspomagających rozwój społeczności 

lokalnych; 

− w zakresie działalności na rzecz  integracji 

cudzoziemców: organizowanie spotkań 

kulturalno-integrujących z imigrantami 

zamieszkującymi teren gminy; 

 

− w zakresie wspierania rodziny: zapobieganie 

zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin 

z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu 

do dobrej jakości usług społecznych; 

przeciwdziałanie przez edukację wykluczeniu 

społecznemu osób wychowujących dzieci, 

działania skierowane na wzmocnienie  

kompetencji rodzicielskich, organizowanie 

klubów oferujących zajęcia edukacyjno-

rozwojowe dla dzieci i ich rodziców, konsultacje 

specjalistyczne i poradnictwo, organizacja zajęć 

dla rodzin z małymi dziećmi niepełnosprawnymi 

psycho-fizycznie w wieku do 5 roku życia; 

85595.2360 116 000 



 10 

− w zakresie działalności na rzecz osób starszych: 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

osób starszych, integrowanie środowiska 

młodzieży z seniorami, organizowanie półkolonii 

dla osób starszych; 

− w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 

organizowanie imprez turystyczno-

krajoznawczych dla członków Klubu i Kół 

Seniora; 

85295.2360 82 500 

− w zakresie działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego wymienionych 

w art.3 ust.3 ustawy, działających w zakresie 

określonym w art.4 ust.1 pkt.1-32 tej ustawy: 

wspieranie funkcjonowania organizacji 

pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych w tym 

m in. szkolenia i poradnictwo dla organizacji 

pozarządowych, prowadzenie strony 

internetowej, organizowanie spotkań 

integrujących środowisko Trzeciego Sektora. 

 

         75095.2360 30 000 

Razem 2 963 775 

 

 

Realizując program współpracy na 2019 rok, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłosił 

w 2018 roku trzy konkursy i jeden w 2019 roku. Pierwszy z nich o nr OP.524.1.2018 ogłoszono 

Zarządzeniem nr 239/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Zarządzenie to, zawierające ogłoszenie 

o otwartym konkursie, zostało umieszczone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. 

 
 
Priorytet i zadanie zawarte w ogłoszeniu oraz wysokość środków publicznych przewidzianych 
na realizację zadania były następujące: 
 

Nazwa zadania 

Planowane      

wydatki 

na 2019 rok 

(PLN) 
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Priorytet XI. W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 

tej ustawy 

Zadanie 1: Wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez 

prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

 

30 000,00 

 

Wyniki otwartego konkursu zostały ogłoszone w Zarządzeniu Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

nr 26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Zarządzenie to zostało zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

Lp. Organizacja Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji (PLN) 

1 
Fundacja Rozwoju 

Integro 

Wspieranie funkcjonowania Organizacji 

Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych 

30 000,00 

 
 

Drugi konkurs o nr OP.524.2.2018 ogłoszono Zarządzeniem nr 240/2018 z dnia 

15 listopada 2018 r. Zarządzenie to, zawierające ogłoszenie o otwartym konkursie, zostało 

umieszczone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 

Gminy. 

Priorytety i zadania zawarte w ogłoszeniu oraz wysokość środków publicznych przewidzianych 
na realizację zadań były następujące: 
 

 

Nazwa zadania 

Planowane      

wydatki 

na 2019 rok 

(PLN) 

Priorytet I. W zakresie ochrony i promocji zdrowia 

Zadanie 1: Organizacja na terenie gminy honorowych zbiórek krwi 

Zadanie 2: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych) 

Zadanie 3: Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom 

Zadanie 4: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych 

chorobą nowotworową oraz ich rodzin 

Zadanie 5: Organizacja zajęć mających na celu edukację dzieci w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy 

 

167 475,00 

Priorytet II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

Zadanie 1: Organizacja wydarzenia prezentującego m.in. dawne zwyczaje, 

tradycje polskie 

 

86 000,00 
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Zadanie 2: Organizacja ogólnodostępnych warsztatów kulturalnych, 

artystycznych, integracyjnych 

Zadanie 3: Organizacja ogólnodostępnych imprez, spotkań integrujących, 

skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych 

Priorytet III. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

Zadanie 1: Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki 

przedmiotów ścisłych i języków obcych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych 

na terenie gminy 

Zadanie 2: Programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkujących  na terenie 

gminy 

Zadanie 3: Organizacja pozaszkolnych zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, 

młodzieży z terenu gminy Tarnowo Podgórne 

Zadanie 4: Organizacja warsztatów edukacyjnych - rozwoju osobistego dla 

młodzieży z terenu gminy  

Zadanie 5: Organizacja szkoleń dla wolontariuszy z gminy Tarnowo Podgórne 

Zadanie 6: Organizacja warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet – 

mieszkanek gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

 

 

 

 

67 200,00  

Priorytet IV. W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  wypoczynku dzieci 

i młodzieży 

Zadanie 1: Organizacja obozów, półkolonii, sportowo-rekreacyjnych, 

wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 
166 000,00  

Priorytet V. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Zadanie 1: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa 

Zadanie 2: Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców gminy  

Zadanie 3: Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych 

przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym 

uwzględnieniem lekkoatletyki i triathlonu 

Zadanie 4: Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych 

przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych 

(juniorów i seniorów) zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, 

ze szczególnym uwzględnieniem pływania 

Zadanie 5: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki 

Zadanie 6: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa 

Zadanie 7: Organizacja zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób 

starszych, mieszkańców gminy 

Zadanie 8:  Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

1 472 500,00 
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w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa 

ziemnego 

Zadanie 9: Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

zamieszkałych w gminie 

Zadanie 10: Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych 

dla mieszkańców gminy 

Zadanie 11: Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych 

w dyscyplinie: piłka nożna 

Zadanie 12: Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych 

w dyscyplinie: kręglarstwo klasyczne 

Zadanie 13: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki 

Zadanie 14: Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych 

w dyscyplinie: koszykówka 

Zadanie 15: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej 

Zadanie 16: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem pływania 

Zadanie 17: Realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka 

nożna 11 osobowa oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej 

w rozgrywkach ligowych okręgowej klasy rozgrywkowej, organizowanych 

przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN 

Zadanie 18: Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych 

organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN – A klasa 

w dyscyplinie piłka nożna 

Zadanie 19: Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego Seniorów 

w gminie Tarnowo Podgórne 

Zadanie 20: Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych zamieszkałych w gminie z wykorzystaniem na cele związane 

z obsługą zawodów pomieszczenia w budynku stanowiącym własność gminy 

Tarnowo Podgórne, zlokalizowanym przy ul. Zespołowej 1 w Lusówku. 

Zadanie 21: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w 

zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca 

sportowego hip-hop 

Zadanie 22: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki 

plażowej 
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Zadanie 23: Realizacja programu szkolenia oraz uczestnictwo drużyny 

seniorskiej  w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach 

ogólnopolskich siatkówki plażowej 

Zadanie 24: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem hokeja 

Zadanie 25: Realizacja programu szkolenia oraz uczestnictwo drużyny 

seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach hokeja 

Zadanie 26: Organizacja treningów biegowych, innych przygotowań 

i udziałów w zawodach biegowych dla mieszkańców gminy 

 

Priorytet VI. W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

Zadanie 1: Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kultywujących poszanowanie 

tradycji, historii i  dorobku poprzednich pokoleń  

Zadanie 2: Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć 

o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych  

65 100,00 

Priorytet VII. W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

Zadanie 1: Organizacja i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń 

między mieszkańcami innych państw, w szczególności gmin partnerskich 
45 000,00 

Priorytet VIII. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych  

Zadanie 1: Organizacja zajęć zapewniających wsparcie mieszkańcom gminy-

osobom z niepełnosprawnością intelektualną 

Zadanie 2: Organizacja projektów mających na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier i stereotypów 

związanych z postrzeganiem różnych grup społecznych 

35 000,00 

Priorytet IX. W zakresie działalności  na rzecz osób starszych 

Zadanie 1: Organizacja spotkań międzypokoleniowych edukacyjno-

integracyjnych dla Seniorów i młodzieży z gminy Tarnowo Podgórne 

Zadanie  2: Organizacja warsztatów: artystycznych, rozwoju osobistego, 

edukacyjnych, kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

osób starszych 

Zadanie 3: Organizacja spotkań integracyjnych dla samotnych osób 

starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

93 000,00 

Priorytet X. W zakresie wspierania rodziny 

Zadanie 1: Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin 

z dziećmi osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do dobrej 

jakości usług społecznych- Utworzenie klubu dla dzieci, rodziców, osób 

wychowujących dzieci, oferującego miejsce spotkań, zajęcia edukacyjno-

rozwojowe, wydarzenia kulturalno-edukacyjne, konsultacje specjalistyczne, 

poradnictwo 

Zadanie 2: Organizacja warsztatów edukacyjnych w celu wzmocnienia 

kompetencji rodzicielskich 

108 000,00 
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Priorytet XIV. W zakresie turystyki i krajoznawstwa 

Zadanie 1: Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych dla 

członków Klubu i Kół Seniora z terenu gminy Tarnowo Podgórne 

Zadanie 2: Organizacja półkolonii dla seniorów-mieszkańców gminy 

 

80 000,00 

 

Wyniki otwartego konkursu zostały ogłoszone w Zarządzeniu Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

nr 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Zarządzenie to zostało zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 Lp. Organizacja Priorytet, nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 
(PLN) 

  
PRIORYTET I: W zakresie ochrony 

i promocji zdrowia 
 

1 
Stowarzyszenie Dar 

Serc 
Organizacja na terenie gminy honorowych  

zbiórek krwi 
7 500 

2 

Stowarzyszenie 
Osób 

Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin 
 ROKTAR 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych ( w tym rehabilitacja 

i terapia osób niepełnosprawnych) 
95 975 

3 

Tarnowskie 
Stowarzyszenie 

Osób 
Niepełnosprawnych

TARSON 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych ( w tym rehabilitacja 

i terapia osób niepełnosprawnych) 
16 450 

4 
Fundacja Nigdy nie 

jest za późno 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz 

ich rodzin 
15 000 

  
PRIORYTET II: W zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji 
 

5 
Fundacja Nigdy nie 

jest za późno 

Organizacja ogólnodostępnych warsztatów 
kulturalnych, artystycznych, integracyjnych  

PIĘKNI I ZADBANI W KAŻDYM WIEKU  
III  ED. 

22 000 

6 
Fundacja Nigdy nie 

jest za późno 

Organizacja ogólnodostępnych warsztatów 
kulturalnych, artystycznych, integracyjnych  

AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW II ED. 
18 000 

7 
Fundacja Nigdy nie 

jest za późno 

Organizacja ogólnodostępnych warsztatów 
kulturalnych, artystycznych, integracyjnych  

Active Dance II ED. 
28 000 

8 Fundacja Free Time 

Organizacja ogólnodostępnych imprez, 
spotkań integrujących, skierowanych do 
dzieci, młodzieży i dorosłych - ZGRANA 

GMINA 

9 000 

9 
Fundacja Róża 

Świętej Rity 

Organizacja ogólnodostępnych imprez, 
spotkań integrujących, skierowanych do 

dzieci, młodzieży i dorosłych – Dzień Królowej 
Mamy 

6000 
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PRIORYTET III: W zakresie nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania 
 

10 

Stowarzyszenie na 
rzecz dzieci 

i młodzieży „Iskierka 
Nadziei” 

Organizacja pozaszkolnych zajęć 
edukacyjnych w zakresie nauki przedmiotów 

ścisłych i języków obcych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych na terenie gminy  

8000 

11 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Tarnowo Podgórne 

Programy edukacyjne i szkoleniowe mające 
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób 
starszych zamieszkałych na terenie gminy – 

nauka języka obcego 

10 700 

12 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Tarnowo Podgórne 

Programy edukacyjne i szkoleniowe mające 
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób 
starszych zamieszkałych na terenie gminy  - 
Organizacja zajęć z zakresu nabywania 
umiejętności obsługi komputera 
oraz posługiwania się technologią 
informacyjną 

6000 

13 

Stowarzyszenie na 
rzecz dzieci 

i młodzieży „Iskierka 
Nadziei” 

Organizacja pozaszkolnych zajęć 
ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży 

z terenu gminy  
4 000 

14 
Fundacja Oczy 
szeroko otwarte 

Organizacja szkoleń dla wolontariuszy 
z gminy Tarnowo Podgórne 

3 000 

15 
Fundacja 
Pracownia 
Wyobraźni 

Organizacja warsztatów rozwoju osobistego 
dla kobiet- mieszkanek gminy  

4 000 

  
PRIORYTET IV: W zakresie działalności na 

rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

16 UKS Atlas 
Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

 
25 000 

17 KK Tarnovia 
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 

dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 
 

12 000 

18 UKS Baranowo 
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 

dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 
- kondycyjny 

12 000 

19 UKS Baranowo 
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 

dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie  
15 000 

20 UKS Lusowo 

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

- letni 
 

6 000 

21 UKS Lusowo 

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

- zimowy 
 

6 000 

22 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

 
14 000 



 17 

23 KS Tarnovia Basket 

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

- letni 
 

10 000 

24 KS Tarnovia Basket 

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych 

w gminie-zimowy 
 

5000 

25 UKS 2007 Lusowo 
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 

dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 
7 000 

26 UKS Błyskawica 
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 

dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 
4 000 

27 TKS KROS 
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 

dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 
 

8 000 

28 UKS ORKAN 
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 

dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 
 

5 000 

29 
UKS JUDO-KANO 

LUSÓWKO 

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

 
5 000 

  
PRIORYTET V: W zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
 

30 
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 

i młodzieży zamieszkałych w gminie 
w różnych dyscyplinach sportu, ze 

szczególnym uwzględnieniem strzelectwa 

10 000 

31 
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie 
Organizacja zawodów strzeleckich dla 

mieszkańców gminy 
21 000 

32 

Tarnowskie 
Stowarzyszenie 

Osób 
Niepełnosprawnych

TARSON 

Organizacja treningów sportowych 
wyczynowych, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla osób 
niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze 
szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki 

i triathlonu 

16 000 

33 

Tarnowskie 
Stowarzyszenie 

Osób 
Niepełnosprawnych

TARSON 

Organizacja treningów sportowych 
wyczynowych, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla osób 
niepełnosprawnych (JUNIORÓW I 

SENIORÓW)zamieszkałych w gminie w 
różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym 

uwzględnieniem pływania 

13 000 

34 KS Tarnovia Basket 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w  zawodach sportowych dla dzieci 

i młodzieży zamieszkałych w gminie 
w różnych dyscyplinach sportu, 

ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki 

60 000 
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35 KK Tarnovia 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 

i młodzieży zamieszkałych w gminie 
w różnych dyscyplinach sportu, ze 

szczególnym uwzględnieniem kolarstwa 

190 000 

36 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Tarnowo Podgórne 

Organizacja zajęć mających na celu 
aktywizację ruchową osób starszych, 

mieszkańców gminy 
32 000 

37 
Fundacja Challenge 

Polska 

Organizacja  treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 

i młodzieży zamieszkałych w gminie 
w różnych dyscyplinach sportu, 

ze szczególnym uwzględnieniem tenisa 
ziemnego 

20 000 

38 UKS Błyskawica 
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci 

i młodzieży zamieszkałych w gminie – 
ESTELLA CUP 2019 

5 000 

39 KK Tarnovia 
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i 

młodzieży zamieszkałych w Gminie 
5 000 

40 UKS ATLAS 

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie – 
szermierka taekwondo, crossminton  

TARNOVIA CUP 2019 

10 000 

41 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie – GKS 

CUP 2019 
5 000 

42 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie – 

 LIGA GKS  2019 
8 000 

43 
Fundacja Victoria 

Futbolowo 
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci 

i młodzieży zamieszkałych w gminie 
10 000 

44 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 
Organizacja zawodów BIEG TARNOVIA RUN 5 000 

45 
Fundacja Piotra 

Reissa 

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci 
zamieszkałych w gminie – Reksio Cup 2019 

turniej dla przedszkolaków 
8 000 

46 Fundacja  Bieg Lwa 

Organizacja ogólnodostępnych imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy  
- VI Triathlon Lwa w Lusowie 

45 000 

47 Fundacja  Bieg Lwa 

Organizacja ogólnodostępnych imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy – 
Bieg Lwa VIII – Półmaraton w Gminie 

Tarnowo Podgórne 

65 000 

48 
Stowarzyszenie 

Tarnowo Podgórne 
Biega 

Organizacja ogólnodostępnych imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy –  
Bieg Niepodległości 

8 000 

49 UKS ORKAN 
Organizacja ogólnodostępnych imprez 

sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 
gminy – Biegu Unijny 

8 000 
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50 
Fundacja Tarnovia 

Volleyball 

Organizacja ogólnodostępnych imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy – 
„ III Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne 

w siatkówce plażowej” 

12 000 

51 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Organizacja ogólnodostępnych imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy – Sportowy Dzień Dziecka 
8 000 

52 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 
Organizacja turnieju z okazji 70 lecia klubu 15 000 

53 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Realizacja programów szkolenia sportowego 
oraz uczestnictwo w zorganizowanej 

rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych 
w dyscyplinie: piłka nożna IV LIGA 

365 000 

54 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Organizacja  treningów, innych przygotowań i 
udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem lekkoatletyki 

22 000 

55 KS Tarnovia Basket 

Realizacja programów szkolenia sportowego 
oraz uczestnictwo w zorganizowanej 

rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych 
w dyscyplinie koszykówka 

130 000 

56 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Organizacja  treningów, innych przygotowań i 
udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki nożnej 

90 000 

57 
Fundacja Piotra 

Reissa 

Organizacja  treningów, innych przygotowań i 
udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki nożnej  

20 000 

58 
Fundacja Victoria 

Futbolowo 

Organizacja  treningów, innych przygotowań i 
udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki nożnej 

25 000 

59 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Organizacja  treningów, innych przygotowań i 
udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem pływania 

30 000 

60 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Realizacja programów szkolenia sportowego 
w dyscyplinie piłka nożna 11 osobowa oraz 
uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji 

sportowej w rozgrywkach ligowych okręgowej 
klasy rozgrywkowej, organizowanych przez 

WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN 

40 000 

61 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Realizacja programów szkolenia sportowego 
oraz uczestnictwo w zorganizowanej 

rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych 
– A klasa w dyscyplinie: piłka nożna 

35 000 
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62 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Tarnowo Podgórne 

Organizacja spotkania sportowo-
integracyjnego Seniorów w gminie Tarnowo 

Podgórne 
6 000 

63 
 

PZW koło 132 
Tarnowo Podgórne 

Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych zamieszkałych w 

Gminie w wykorzystaniem na cele związane z 
obsługą zawodów pomieszczenia w budynku 

stanowiącym własność gminy Tarnowo 
Podgórne, zlokalizowanym przy ulicy 

Zespołowej 1 w Lusówku 

8 000 

64 
GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Organizacja  treningów, innych przygotowań i 
udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem tańca sportowego hip-hop 

10 000 

65 
Fundacja Tarnovia 

Volleyball 

Organizacja  treningów, innych przygotowań i 
udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem siatkówki plażowej 

15 000 

66 
Fundacja Tarnovia 

Volleyball 

Realizacja programu szkolenia oraz 
uczestnictwo drużyny seniorskiej w 

zorganizowanej rywalizacji sportowej w 
turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej 

4000 

67 
Stowarzyszenie 

Sportowe 
Tarnowskie Lwy 

Organizacja  treningów, innych przygotowań i 
udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 

dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem hokeja 

20 000 

68 
Stowarzyszenie 

Tarnowo Podgórne 
Biega 

Organizacja treningów biegowych, innych 
przygotowań i udziałów w zawodach 
biegowych dla mieszkańców gminy 

6600 

  

PRIORYTET VI: W zakresie 
podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej  

 

69 
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie 

Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć 
kultywujących poszanowanie tradycji, historii i 

dorobku poprzednich pokoleń 
11 000 

70 

Towarzystwo 
Pamięci  

Gen. Józefa 
Dowbora 

Muśnickiego 

Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć 
kultywujących pamięć o zasłużonych dla 

regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach 
historycznych 

54 100 

  

PRIORYTET VII: W zakresie działalności na 
rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

 

71 

Stowarzyszenie 
Pojednanie 

Tarnowo Podgórne 
- Blitzenreute 

Organizacja i udział w spotkaniach w celu 
wymiany doświadczeń między mieszkańcami 

innych państw, w szczególności gmin 
partnerskich 

45 000 
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PRIORYTET VIII: W zakresie działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych 
 

72 
Stowarzyszenie 

ISKRA 

Organizacja zajęć zapewniających wsparcie 
mieszkańcom gminy – osobom 

z niepełnosprawnością intelektualną 
30 000 

73 
Fundacja Nigdy nie 

jest za późno 

Organizacja projektów mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób 

niepełnosprawnych, przełamywanie barier 
i stereotypów związanych z postrzeganiem 
różnych grup społecznych – PIĘKNO BEZ 

GRANIC 

5 000 

74 

Tarnowskie 
Stowarzyszenie 

Osób 
Niepełnosprawnych

TARSON 

Organizacja projektów mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób 

niepełnosprawnych, przełamywanie barier 
i stereotypów związanych z postrzeganiem 

różnych grup społecznych – zajęcia dla 
rodziców- wsparcie: psychologiczne, prawne, 

pedagogiczne  

 5 000 

  
PRIORYTET IX: W zakresie działalności na 

rzecz osób starszych 
 

75 
Fundacja 
Pracownia 
Wyobraźni 

Organizacja spotkań międzypokoleniowych 
edukacyjno-integracyjnych dla Seniorów i 
młodzieży z gminy Tarnowo Podgórne – 

NATURALNIE W RUMIANKU 

5 000 

76 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Tarnowo Podgórne 

Organizacja warsztatów artystycznych, 
rozwoju osobistego, edukacyjnych, 

kulturalnych mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 

11 000 

77 
Fundacja Nigdy nie 

jest za późno 

Organizacja warsztatów artystycznych, 
rozwoju osobistego, edukacyjnych, 

kulturalnych mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych- 

Akademia Starszych Orłów 

10 000 

78 
Fundacja Nigdy nie 

jest za późno 

Organizacja warsztatów artystycznych, 
rozwoju osobistego, edukacyjnych, 

kulturalnych mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 

– Namaluj swój świat  

18 000 

79 
Fundacja Oczy 
szeroko otwarte 

Organizacja spotkań integracyjnych dla 
samotnych osób starszych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
4 500 

  
PRIORYTET X: W zakresie wspierania 

rodziny 
 



 22 

80 
Fundacja 
Pracownia 
Wyobraźni 

Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem 
społecznym rodzin z dziećmi, osób 

wychowujących dzieci poprzez zwiększenie 
dostępu do dobrej jakości usług społecznych. 
Utworzenie klubu dla dzieci, rodziców, osób 
wychowujących dzieci, oferującego : miejsce 

spotkań, zajęcia edukacyjno- rozwojowe, 
wydarzenia kulturalno-edukacyjne, 

konsultacje specjalistyczne , poradnictwo –  
KLUB RODZINNY PRZYTULACJE 

20 000 

81 Fundacja Free Time 

Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem 
społecznym rodzin z dziećmi, osób 

wychowujących dzieci poprzez zwiększenie 
dostępu do dobrej jakości usług społecznych. 
Utworzenie klubu dla dzieci, rodziców, osób 
wychowujących dzieci, oferującego : miejsce 

spotkań, zajęcia edukacyjno- rozwojowe, 
wydarzenia kulturalno-edukacyjne, 

konsultacje specjalistyczne , poradnictwo – 
 TARNOWSKI KLUB RODZINY 

20 000 

 82 
Fundacja Mój 
Mount Everest 

Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem 
społecznym rodzin z dziećmi, osób 

wychowujących dzieci poprzez zwiększenie 
dostępu do dobrej jakości usług społecznych. 
Utworzenie klubu dla dzieci, rodziców, osób 
wychowujących dzieci, oferującego: miejsce 

spotkań, zajęcia edukacyjno- rozwojowe, 
wydarzenia kulturalno-edukacyjne, 

konsultacje specjalistyczne, poradnictwo –  
KLUB FAMILIJNA GMINA 

15 000 

83 
Fundacja Mój 
Mount Everest 

Organizacja  warsztatów edukacyjnych w celu 
wzmocnienia kompetencji rodzicielskich- 
KOMPETENTNY RODZIC-SZCZĘŚLIWE 

DZIECKO 

5 000 

  
PRIORYTET XIV: W zakresie turystyki 

i krajoznawstwa 
 

84 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Tarnowo Podgórne 

Organizacja imprez turystyczno-
krajoznawczych i kulturalnych dla członków 
Klubu i Kół Seniora z terenu gminy Tarnowo 

Podgórne 

70 000 

85 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Tarnowo Podgórne 

Organizacja półkolonii dla Seniorów- 
mieszkańców gminy 

10 000 

 

 
 
 

Trzeci konkurs o nr OP.524.3.2018 ogłoszono Zarządzeniem nr 241/2018 

z dnia 15 listopada 2018 r. Zarządzenie to, zawierające ogłoszenie o otwartym konkursie, 

zostało umieszczone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Gminy. 
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Priorytet i zadania zawarte w ogłoszeniu oraz wysokość środków publicznych 
przewidzianych na realizację zadania były następujące: 
 

Nazwa zadania 

Planowane      

wydatki 

na 2019 rok 

(PLN) 

Priorytet V. W zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu 

Zadanie 1: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem triathlonu 

 

Zadanie 2: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej  

 

Zadanie 3: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem badmintona  

 

Zadanie 4: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem badmintona 

i unihokeja 

 

Zadanie 5: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem szermierki 

i taekwondo 

 

Zadanie 6: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki 

 

Zadanie 7: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa  

 

Zadanie 8: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa 

ziemnego 

 

Zadanie 9: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem judo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423 500 zł 
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Zadanie 10: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem 

crossmintona 

 

Zadanie 11: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa 

stołowego 

 

Zadanie 12: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów 

w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie 

w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem karate 

tradycyjnego 

 

 

Wyniki otwartego konkursu zostały ogłoszone w Zarządzeniu Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

nr 28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Zarządzenie to zostało zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

Lp. Organizacja Nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 
(PLN) 

1 UKS Lusowo 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie, w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem triathlonu 

 50 000 

2 UKS 2007 Lusowo 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie, w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki nożnej 

28 000 

3 UKS Orkan 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie, w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem badmintona  

42 000 
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4 UKS Baranowo 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem badmintona i unihokeja 

60 000 

5 UKS Atlas 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie, w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem szermierki i taekwondo 

70 000 

6 UKS Atlas 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie, w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem crossmintona 

10 000 

7 UKS Sprint 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem lekkoatletyki 

26 000 

8 UKS Błyskawica 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem kolarstwa 

35 000 

9 TKS KROS 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem  tenisa ziemnego 

50 000 

10 
UKS Judo Kano 

Lusówko 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem judo 

15 000 

11 
UKS 

Przeźmierowo 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem tenisa stołowego 

10 000 

12 
UKS Karate 

Tradycyjnego  
„Orzeł Lusowo” 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem  karate tradycyjnego 
 

8 500 
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13 UKS 17 Baranowo 

Organizacja treningów, innych przygotowań 
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych w gminie, w różnych 
dyscyplinach sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki nożnej 

8 500 

 
 

Czwarty konkurs o numerze OP.524.1.2019 został ogłoszony Zarządzeniem nr 8/2019 

z dnia  8 stycznia 2019 r.  Zarządzenie to, zawierające ogłoszenie o otwartym konkursie, 

zostało umieszczone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Gminy. 

Priorytet i zadanie zawarte w ogłoszeniu oraz wysokość środków publicznych 

przewidzianych na realizację zadania były następujące: 

 

Nazwa zadania 

Planowane      

wydatki 

na 2019 rok 

(PLN) 

Priorytet V. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Zadanie 1: Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych 

w dyscyplinie: kręglarstwo klasyczne 

 

50 000 

 

Wyniki otwartego konkursu zostały ogłoszone w Zarządzeniu Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

nr 23/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji 

zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. Zarządzenie to zostało zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 

Lp. Organizacja Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji (PLN) 

1 
Klub Sportowy 

„ALFA VECTOR” 

Realizacja programów szkolenia sportowego oraz 

uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji 

sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie: 

kręglarstwo klasyczne 

50 000 
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Dodatkowe dane zbiorcze dotyczące dotacji przyznanych w trybie 

konkursowym oraz trybie uproszczonym (Art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie)  zostały zawarte w poniższych tabelach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Wskaźnik 
 

Wielkość 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 

12 

 
 
liczba organizacji, które złożyły oferty  
liczba ofert złożonych w konkursach 
liczba ofert odrzuconych 
liczba ofert złożonych w trybie uproszczonym i podpisanych umów 

liczba przyznanych dotacji w konkursach 
liczba podpisanych umów konkursowych 
 
liczba organizacji, z którymi podpisano umowy 
 
 
plan – program współpracy z NGO na 2019 r 
 
całkowita wartość zadań zrealizowanych przez organizacje 
 
wartość umów podpisanych w trybie uproszczonym tzw. małe 
granty 
 
wykonanie procentowe planu 
 
liczba osób  (ok.), które były adresatami działań publicznych 

 
 

40 
122 
22 
34 

100 
99 
 

38 
 
 

2 963 775,00 zł 

 
2 799 372,28 zł 

 
182 407 zł 

 
 

94,45% 
 

22 000 
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Zestawienie umów podpisanych na realizację zadań publicznych na podstawie Art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(tzw. tryb uproszczony) 

 

NR UMOWY nazwa organizacji tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

OP.525.1.2019 

Tarnowskie Stowarzyszenie  
Osób Niepełnosprawnych 
TARSON 

Zajęcia 
rehabilitacyjno-
rozwojowe w wodzie 
dla osób 
niepełnosprawnych 
zam. w gminie 
Tarnowo Podgórne 6 090 

OP.525.2.2019 
UKS Karate Tradycyjnego 
Orzeł Lusowo 

Organizacja 
Klubowego Turnieju 
Karate Tradycyjnego 
Orzeł Cup 2019 i II 

Otwartych Mistrzostw 
Wielkopolski w Karate 

Tradycyjnym 4 500 

OP.525.3.2019 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerzy z Lusówka 

Warsztaty z rysunku 
i malarstwa dla dzieci 
w wieku szkolnym 8 895 

OP.525.4.2019 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Tarnowie Podgórnym 

X Jubileuszowy Pokaz 
Artylerii 
Czarnoprochowej pod 
patronatem Wójta 
Gminy Tarnowo 
Podgórne 10 000 

OP.525.5.2019 UKS Przeźmierowo 

Organizacja na terenie 
Gminy trzech 
otwartych turniejów 
tenisa stołowego dla 
dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych 2 782 

OP.525.6.2019 

Fundacja Wspierania 
Umiejętności i Rozwoju 
"Inspiria" Cafemama Inspiria 5 000 

OP.525.7.2019 Fundacja Free Time 
Rodzinna zabawa z 
grami XXL- II edycja 7 000 

OP.525.8.2019 Fundacja Free Time 
Terenowa gra 
rowerowa III ed. 7 000 

OP.525.9.2019 Stowarzyszenie Jedna Chwila 
Tarnowo Podgórne 
Cross Duathlon 9 000 

OP.525.10.2019 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Aktywnych Rezerwistów 

X Patrol Wojskowy im. 
por Łukasza 
Kurowskiego 2 000 

OP.525.11.2019 UKS SPRINT Przeźmierowo Letni obóz sportowy 8 000 
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OP.525.12.2019 TKS KROS Tarnowo Podgórne Talentiada 2019 3 000 

OP.525.13.2019 TKS KROS Tarnowo Podgórne 
Letnie Półkolonie 
Tenisowe 2 000 

OP.525.14.2019 KS TARNOVIA  BASKET  

Turniej koszykówki „ 
Pierwszy krok do 
Basketu” ed. 
Wiosna/Lato 2019 r., 2 700 

OP.525.15.2019 

Stowarzyszenie im. Larsa 
i  Wawrzyńca Engestromów 
w Ceradzu Kościelnym 

Piknik z Rodziną 
Engestromów - II ed. 1 600 

OP.525.16.2019 KS TARNOVIA  BASKET  

Turniej koszykówki 
3x3 Tarnowo 
Podgórne Cup 3 000 

OP.525.17.2019 UKS Judo-Kano Lusówko 

Organizacja obozu 
sportowo-
rekreacyjnego dla 
dzieci i młodzieży 3 000 

OP.525.18.2019 UTW  Tarnowo Podgórne 
II Bal Seniorów Gminy 
Tarnowo Podgórne 5 000 

OP.525.19.2019 
UKS Karate Tradycyjnego 
Orzeł Lusowo 

Organizacja dwóch 
turnusów obozu 
stacjonarnego 
Wakacje na sportowo 5 000 

OP.525.20.2019 UKS 2007 LUSOWO 

Półkolonia sportowo-
rekreacyjna UKS 2007 
Lusowo 5 000 

OP.525.21.2019 

Związkiem Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska, Hufiec Poznań - 
Jeżyce Związku Harcerstwa 
Polskiego 

Obóz harcerski dla 
dzieci i młodzieży 
z gminy Tarnowo 
Podgórne 10 000 

OP.525.22.2019 ZHR - Okręg Wielkopolski 

Obóz harcerski dla 
harcerzy ZHR z Gminy 
Tarnowo Podgórne 4 590 

OP.525.23.2019 
Bona Fide. Stowarzyszenie 
Wielkopolan 

Koncerty Gitarowe 
w ramach kursu 
Mistrzowskiego 
Festiwalu Akademia 
Gitary 7 000 

OP.525.24.2019 
GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne 

Udział w rozgrywkach 
Pucharu Polski 10 000 

OP.525.25.2019 KS TARNOVIA  BASKET  

Otwarcie sezonu 
koszykarskiego 
2019/2020 w Tarnowie 
Podgórnym 3 500 

OP.525.26.2019 Stowarzyszenie DOMINANTA 
Koncert pt. „Legendy 
Amadeusa” 10 000 

OP.525.27.2019 
Fundacja Zakłady Kórnickie 

Program Drzewo 
Franciszka 2 000 
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OP.525.28.2019 Fundacja Rozwoju Integro 

Spotkanie Organizacji 
Pozarządowych 
działających na rzecz 
Mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne 
oraz turniej integrujący 7 750 

OP.525.29.2019 

Fundacja Wspierania 
Umiejętności i Rozwoju 
"Inspiria" Cafemama Inspiria bis 5 000 

OP.525.30.2019 UKS ATLAS 

Udział zawodników 
UKS ATLAS w 
zawodach 
szermierczych PZS i 
innych w roku 2019 5 000 

OP.525.31.2019 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerzy z Lusówka 

Koncert pieśni 
patriotycznych z okazji 
Święta Niepodległości 
- 11 Listopada pt. 
"Wyśpiewać wolność" 4 000 

OP.525.32.2019 

Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych Okręg 
Poznań 

Wystawa gołębi 
pocztowych 5 000 

OP.525.33.2019 Fundacja Gesta 
Średniowieczny 
Jarmark św. Mikołaja 6 000 

OP.525.34.2019 KS TARNOVIA  BASKET  

Sportowo-Świąteczna 
integracja dla dzieci 
i młodzieży z Tarnovią 
Basket: mecz 
pokazowy i konkursy 
zręcznościowo-
sportowe 2 000 
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Podsumowanie: 

 

Przyglądając się wartości oraz różnorodności zadań publicznych, zrealizowanych 

w 2019 roku przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Gminy, można 

powiedzieć, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok został 

w zadowalającym stopniu zrealizowany. Planowana w Rozdziale 8 programu wysokość 

środków przeznaczonych na realizację programu wzrosła w stosunklu do 2018 roku 

o 576 275,00 zł i wynosiła 2 963 775,00 zł. Planowana kwota została wydana na realizację 

zadań w 94,45 %. Całkowita wydatkowana wartość dotacji dla zadań zrealizowanych przez 

organizacje pozarządowe w  2019 roku wyniosła: 2 799 372,28 zł i stanowi 1 % całości 

wydatków budżetu Gminy (277 908 278,14 zł) w 2019 roku.  

Bardzo dobra współpraca organizacji pozarządowych z samorządem gminy Tarnowo 

Podgórne jest potwierdzeniem obywatelskiego zaangażowania obu stron w realizację zadań 

publicznych. Jedno z głównych haseł promocyjnych Gminy: „Poziom Bliżej” charakteryzuje 

również wspólną pracę Samorządu i NGO-sów, która jest „bliżej mieszkańca” 

i jest podejmowana na rzecz mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. 
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