Tarnowo Podgórne, dnia 12 kwietnia 2021 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. 2020 r. poz. 1057) oraz § 13 Programu
współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok,
stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/269/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 22 października 2019 r., przedstawiam sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 ROKU
Podstawą Programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z Organizacjami
Pozarządowymi na 2020 rok było budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi, które realizowały zadania publiczne na rzecz mieszkańców
Gminy Tarnowo Podgórne. Zakres 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;
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 w zakresie promocji i organizacji
wolontariatu;

działalność

i krajoznawstwo.

na

Gmina

rzecz

wspierała

integracji

i

edukacji

organizacje

przede

cudzoziemców;

turystyka

wszystkim

finansowo

jak i pozafinansowo.
W 2020 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 bezpłatnego doradztwa i poradnictwa w zakresie:
prawa, ochrony danych osobowych, obowiązków statutowych, księgowości, rozliczania
dotacji.
W konkursach ogłoszonych w 2019 roku na realizację zadań publicznych w 2020 roku
wzięły udział 52 organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Tarnowo Podgórne,
zgłoszono 114 projektów na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców gminy.
Kwota planowanych środków, przeznaczonych na realizację zadań zlecanych organizacjom
pozarządowym w wydatkach budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2020 r. wzrosła
w porównaniu z rokiem 2019 z 2 963 775 zł do 3 213 650 zł.
Podstawą współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
był „Program współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na
2020 rok”,

podjęty

uchwałą

nr

XVII/269/2019

Rady

Gminy

Tarnowo

Podgórne

z dnia 22 października 2019 r., zwany dalej programem. Cele współpracy określonej
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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 2020 roku Gmina współpracowała 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,
−

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,
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−

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,

−

pomoc w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania.

Na 2020 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, organizacja zajęć dla rodziców i ich małych dzieci niepełnosprawnych
psycho - fizycznie w wieku do 6 roku życia, 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.
Na ogłoszenie konkursowe z dnia 21 listopada 2019 r. na realizację zadania
pt. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom, związanego
z obszarem w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nie złożono żadnej oferty. Również
w trakcie roku 2020, 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 dziedzictwa narodowego: organizowanie
zajęć w formie warsztatów kulturalnych, wystaw, gier terenowych; organizowanie
wydarzeń kulturalnych;

−

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: pozaszkolna edukacja dzieci
i młodzieży, wspieranie procesów edukacyjnych oraz rozwoju osobistego dzieci i
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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;

−

w zakresie turystyki i krajoznawstwa: organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych
dla członków Klubów i Kół Seniora;

−

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób starszych, integrowanie środowiska młodzieży z seniorami,
organizowanie półkolonii dla osób starszych;

−

w zakresie wspierania rodziny: organizowanie zajęć wspierających dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych, 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;
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−

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 promocji i organizacji wolontariatu: promocja i organizacja wolontariatu,
organizacja wsparcia merytorycznego dla wolontariuszy;

−

w zakresie działalności na rzecz integracji i edukacji cudzoziemców: organizowanie
warsztatów

edukacyjnych,

spotkań

kulturalno-integrujących

z

imigrantami

zamieszkującymi teren Gminy;
Na realizację powyższych priorytetów Rada Gminy uchwaliła w budżecie na 2020 rok
(uchwała nr XIX/321/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.) następujące kwoty:
Priorytet
−

w

zakresie

profilaktyka

ochrony

i

(edukacja)

promocji
w

tym

Rozdział i paragraf
budżetu

Kwota
(PLN)

85154.2360
85195.2360

6 000
184 000

zdrowia:

profilaktyka

przeciwdziałanie

przeciwalkoholowa,

narkomanii i innym uzależnieniom; wspieranie
honorowego krwiodawstwa, przeciwdziałanie
wykluczeniu

społecznemu

niepełnosprawnych,

organizacja

osób
zajęć

dla

rodziców i ich małych dzieci niepełnosprawnych
psycho - fizycznie w wieku do 6 roku życia,
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,
−

w

zakresie

działań

na

niepełnosprawnych:
wykluczeniu

rzecz

osób

przeciwdziałanie
społecznemu

osób

niepełnosprawnych i ich rodzin, integracja osób
niepełnosprawnych

ze

środowiskiem,

rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych;
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−

w

zakresie

nauki,

edukacji,

oświaty

i wychowania: pozaszkolna edukacja dzieci
i młodzieży, wspieranie procesów edukacyjnych
oraz rozwoju osobistego dzieci i młodzieży,
przeciwdziałanie

wykluczeniu

komunikacyjnemu

osób

społecznemu,

starszych

przez

edukację;
−

w zakresie działalności na rzecz
i edukacji

cudzoziemców:

integracji

organizowanie

85412.2360
85495.2360

196 000
94 000

92605.2360

2 084 550

92105.2360

276 500

warsztatów edukacyjnych, spotkań kulturalnointegrujących z imigrantami zamieszkującymi
teren Gminy;
−

w

działalności

zakresie

i młodzieży,

w

tym

na

rzecz

dzieci

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,
do uczestnictwa

przygotowujące

w

sporcie

wyczynowym,

masowe imprezy sportowo – rekreacyjne,
działania

podtrzymujące

i

rozwijające

sprawność fizyczną dorosłych mieszkańców
gminy

w

szczególności

organizowanie
dla mieszkańców

osób

zawodów
gminy

z

starszych,
sportowych

różnych

grup

wiekowych, realizacja programów szkolenia
sportowego

oraz

w zorganizowanej
w rozgrywkach

uczestnictwo

rywalizacji
ligowych

sportowej
w

różnych

dyscyplinach sportu;
−

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego: organizowanie zajęć
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w formie warsztatów kulturalnych, wystaw, gier
organizowanie

terenowych,

wydarzeń

kulturalnych;
−

w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania

polskości

świadomości

narodowej,

oraz

rozwoju

obywatelskiej

i kulturowej: organizowanie ogólnodostępnych
imprez wiejskich o charakterze kulturalnorekreacyjnym

oraz

imprez

prezentujących

dziedzictwo

kulturowe,

organizowanie

i prowadzenie

przedsięwzięć

kultywujących

pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach,
miejscach

i

wydarzeniach

organizowanie

historycznych,

imprez

rozwijających

świadomość narodową i obywatelską oraz
kultywujących

poszanowanie

dorobku

poprzednich pokoleń;
−

w zakresie działalności na rzecz integracji
europejskiej

oraz

i współpracy

rozwijania

między

kontaktów

społeczeństwami:

organizowanie i udział w spotkaniach w celu
wymiany doświadczeń między mieszkańcami
innych

państw,

w

szczególności

gmin

partnerskich;
−

w zakresie wspierania rodziny: organizowanie
zajęć

wspierających

dla

rodziców

dzieci

niepełnosprawnych, zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem

społecznym rodzin z małymi

dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej
jakości usług społecznych; przeciwdziałanie
przez edukację wykluczeniu społecznemu osób

85595.2360

100 600

wychowujących dzieci, działania skierowane na
wzmocnienie
organizowanie

kompetencji
klubów

rodzicielskich,

oferujących

zajęcia

edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i ich rodziców,
konsultacje specjalistyczne i poradnictwo.
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−

w zakresie działalności na rzecz osób starszych:
przeciwdziałanie
osób

wykluczeniu

starszych,

społecznemu

integrowanie

środowiska

młodzieży z seniorami, organizowanie półkolonii
dla osób starszych;
−

w

zakresie

85295.2360

turystyki

organizowanie

i

krajoznawstwa:

imprez

turystyczno-

132 000

krajoznawczych dla członków Klubów i Kół
Seniora;
−

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,
internetowej,

prowadzenie
organizowanie

75095.2360

40 000

strony
spotkań

integrujących środowisko Trzeciego Sektora,
−

w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
promocja i organizacja wolontariatu, organizacja
wsparcia merytorycznego dla wolontariuszy.

Razem
3 113 650 zł
Planowana kwota na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020
rok wynosiła 3 213 650 zł, w ostatecznej wersji budżetu uchwalonego 19 grudnia 2019 r.
(uchwała XIX/321/2019) kwota została zmniejszona o 100 tys. zł i wynosiła: 3 113 650 zł.

Realizując program współpracy, w 2019 roku ogłoszono trzy konkursy na zadania publiczne
do realizacji w 2020 roku. Pierwszy z nich o numerze OP.524.2.2019 ogłoszono Zarządzeniem
nr 191/2019 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 listopada 2019 roku. Zarządzenie to,
zawierające ogłoszenie o otwartym konkursie, zostało umieszczone w BIP, na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.
Priorytet i zadania zawarte w ogłoszeniu oraz wysokość środków publicznych przewidzianych
na realizację zadania były następujące:
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Planowane
wydatki
Nazwa zadania
na 2020 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.
472 000 zł
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.
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
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w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem karate
tradycyjnego.
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 piłki
siatkowej i szachów.
Wyniki otwartego konkursu zostały ogłoszone w Zarządzeniu Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
nr 14/2020 z dnia 8 stycznia 2020 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.
Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań była następująca:

Lp.

Organizacja

1

UKS Lusowo

2

UKS 2007
Lusowo

3

UKS Orkan

4

UKS
Baranowo

5

UKS Atlas

6

UKS Atlas

7

UKS Sprint

8

UKS
Błyskawica

Nazwa zadania
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem triathlonu
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
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem badmintona
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
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
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem crossmintona
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem lekkoatletyki
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem kolarstwa

Kwota
dotacji
(PLN)
70 000

30 000

43 000

60 000

75 000

10 000

26 000

36 000

11

9

10

11

12

13

14

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
TKS KROS
w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem tenisa ziemnego
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
UKS Judo
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
Kano
w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
Lusówko
uwzględnieniem judo
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
UKS
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
Przeźmierowo
w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem tenisa stołowego
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
UKS Karate
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
Tradycyjnego
w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
„Orzeł
uwzględnieniem karate tradycyjnego
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
Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
UKS Lusówko
w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem piłki siatkowej i szachów
UKS 17
Baranowo

55 000

18 000

11 000

10 000

12 000

8 000

Drugi konkurs o numerze OP.524.3.2019 ogłoszono Zarządzeniem nr 190/2019 Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 21 listopada 2019 roku. 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 2020 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 lub innym
uzależnieniom.
Zadanie 4: Organizacja zajęć dla małych dzieci niepełnosprawnych psychofizycznie w wieku od 1 do 6 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów.
Zadanie 5: Organizacja zajęć mających na celu edukację dzieci i młodzieży
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zadanie 6: Działania mające na celu promocję zdrowego odżywiania.

181 000
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Priorytet II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadanie 1: Organizacja wydarzenia prezentującego m.in. dawne zwyczaje,
tradycje polskie.
136 000
Zadanie 2: Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych,
artystycznych, integracyjnych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży,
dorosłych, seniorów.
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, szkoleniowe i rozwojowe, mające na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkujących na terenie
Gminy.
59 000
Zadanie 3: Organizacja warsztatów edukacyjno-integrujących dla dzieci,
młodzieży i seniorów z terenu Gminy.
Zadanie 4: Organizacja warsztatów edukacyjno–rozwojowych dla kobiet
z terenu Gminy.
Priorytet IV. W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży
Zadanie 1: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
w Gminie w formie: obozów, półkolonii, obozów sportowych, rekreacyjno181 000
kulturalnych.
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
2 084 550
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
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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 oraz uczestnictwo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych
organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN – A klasa
w dyscyplinie piłka nożna.
Zadanie 18: Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych,
organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN – II Liga Futsal
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
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w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki
plażowej.
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: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem karate.
Zadanie 26: Organizacja treningów biegowych, innych przygotowań
i udziałów w zawodach biegowych dla mieszkańców gminy.
Zadanie 27: Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży
i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej
w dyscyplinie triathlon.
Zadanie 28: Organizacja treningów szachowych dla dzieci i młodzieży
z Gminy, innych przygotowań i udziałów w zawodach.
Zadanie 29: Organizacja treningów sportowych dla dorosłych mieszkańców
gminy-piłka nożna klasa „Old Boys”.
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
52 000
pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach
historycznych.
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
14 500
między mieszkańcami innych państw, w szczególności gmin partnerskich.
Priorytet VIII. W zakresie turystyki i krajoznawstwa
Zadanie 1: Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych dla
85 000
członków Klubów i Kół Seniora z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.
Priorytet IX. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Zadanie 1: Organizacja półkolonii dla Seniorów-mieszkańców gminy.
Zadanie 2: Organizacja warsztatów: artystycznych, rozwoju osobistego,
edukacyjnych, kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
42 000
osób starszych.
Zadanie 3: Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób
starszych.
Priorytet X. W zakresie wspierania rodziny
Zadanie 1: Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin
z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu
do kreatywnych zajęć dla dzieci i rodziców, jak również do poradnictwa
95 600
specjalistycznego.
Zadanie 2: Organizacja zajęć w celu wsparcia kobiet z terenu Gminy.
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Zadanie 3: Organizacja zajęć wspierających rodziców dzieci
niepełnosprawnych.
Priorytet XII. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu
Zadanie 1: Organizacja
wolontariatu i wsparcia merytorycznego
dla wolontariuszy, promocja wolontariatu.
Priorytet XIII. W zakresie działalności na rzecz integracji i edukacji
cudzoziemców
Zadanie 1: Organizacja warsztatów edukacyjnych dla imigrantów, spotkań
kulturalno-integrujących z imigrantami zamieszkującymi teren Gminy.

10 000

25 000

Wyniki otwartego konkursu zostały ogłoszone w Zarządzeniu Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
nr 15/2020 z dnia 8 stycznia 2020 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.
Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań była
następująca:

Lp.

1

Organizacja

Stowarzyszenie
Dar Serc

2

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin

3

Tarnowskie
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych

4

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych

ROKTAR

TARSON

5

6

7

Priorytet, nazwa zadania
PRIORYTET I: W zakresie ochrony
i promocji zdrowia
Organizacja na terenie Gminy honorowych
zbiórek krwi
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja
i terapia osób niepełnosprawnych)
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja
i terapia osób niepełnosprawnych)

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja
i terapia osób niepełnosprawnych)
ISKRA
Organizacja zajęć dla małych dzieci
Tarnowskie
Stowarzyszenie Osób
niepełnosprawnych psycho-fizycznie w wieku
Niepełnosprawnych
od 1 do 6 roku życia oraz ich rodziców
TARSON
i opiekunów
Działania mające na celu promocję zdrowego
Fundacja Kreacja
odżywiania: Zdrowo żyjemy-zdrowo rośniemy –
Ciała Plus
cykl warsztatów o zdrowym odżywianiu.
PRIORYTET II: W zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji
Organizacja wydarzenia prezentującego m.in.
dawne zwyczaje, tradycje polskie- Jarmark
Fundacja Gesta
średniowieczny – Wioska Żywej Archeologii
w Tarnowie Podgórnym

Kwota
dotacji
(PLN)

7 500
97 000

20 000

30 000

12 000

4 595

15 000

16

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo
Podgórne
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo
Podgórne
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Młodego Artysty
PUER DOCILIS
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Harcerzy
z Lusówka
Fundacja „Jak
dobrze że jesteś”

Organizacja ogólnodostępnych wykładów,
warsztatów oraz udział w imprezach
kulturalnych skierowanych do Seniorów

12 000

Konferencja naukowa połączona z obchodami
X-lecia UTW Tarnowo Podgórne

15 000

XXV Festiwal Muzyczny dla dzieci im. T. Osyry

10 000

Warsztaty plastyczne dla dzieci wieku
szkolnym

10 000

Organizacja warsztatów ikonopisarskich

2 000

Organizacja ogólnodostępnych warsztatów
kulturalnych artystycznych, skierowanych do
Seniorów - Active dance -Tańce z gwiazdami
III ed.
Organizacja ogólnodostępnych warsztatów
Fundacja
kulturalnych
artystycznych
skierowanych
Nigdy nie jest za
do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów pt.
późno
„Namaluj swój świat – III ed.”
Organizacja ogólnodostępnych imprez, spotkań
Fundacja Free
integrujących, skierowanych do dzieci,
Time
młodzieży, dorosłych pt. „FYRTEL GIERZGRANA GMINA TARNOWO”
PRIORYTET III: W zakresie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania
Stowarzyszenie Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych
na rzecz dzieci
w zakresie nauki przedmiotów ścisłych
i młodzieży
i języków obcych dla dzieci i młodzieży,
„Iskierka Nadziei”
zamieszkałych na terenie Gminy
Uniwersytet
Programy edukacyjne i szkoleniowe mające na
Trzeciego Wieku
celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób
Tarnowo
starszych, zamieszkałych na terenie Gminy –
Podgórne
nauka języka obcego, zajęcia artystyczne
Programy edukacyjne i szkoleniowe mające na
Uniwersytet
celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób
Trzeciego Wieku starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo
Organizacja zajęć z zakresu nabywania
Podgórne
umiejętności
obsługi
komputera
oraz
posługiwania się technologią informacyjną
Organizacja warsztatów edukacyjnoFundacja Trifolium
rozwojowych dla kobiet z terenu gminy
pt. „Siła jest we mnie”
PRIORYTET IV: W zakresie działalności na
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży
Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych
UKS Atlas
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
Fundacja
Nigdy nie jest za
późno

28 000

20 000

10 000

8 000

12 000

6 000

3 000

25 000

17

21

KK Tarnovia

22

UKS Baranowo

23

UKS Baranowo

24

UKS Lusowo

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
– obóz kondycyjny
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
– obóz letni
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
– obóz zimowy

12 000

12 000
15 000

6 000

25

UKS Lusowo

26

GKS Tarnovia
Tarnowo
Podgórne

27

KS Tarnovia
Basket

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
- obóz letni

28

KS Tarnovia
Basket

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla
dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminieobóz zimowy

29

UKS 2007
Lusowo

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

7 000

30

UKS 2007
Lusowo

Organizacja półkolonii sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie

5 000

31

UKS Błyskawica

Organizacja obozu rowerowego dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie

4 000

32

TKS KROS

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

8 000

33

UKS ORKAN

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

5 000

34

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

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego
UKS JUDO-KANO dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
LUSÓWKO
KANO CAMP ZIMA 2020

6 000

15 000

10 000

6 000

5 000

PRIORYTET V: W zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

18

35

Kurkowe Bractwo
Strzeleckie

36

Kurkowe Bractwo
Strzeleckie

37

Tarnowskie
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych

TARSON

38

Tarnowskie
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych

TARSON

39

KS Tarnovia
Basket

40

KK Tarnovia

41

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo
Podgórne

42

43

44

45

Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 11 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem strzelectwa
Organizacja zawodów strzeleckich dla
21 000
mieszkańców Gminy
Organizacja treningów sportowych,
wyczynowych, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla osób
niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie
17 550
w różnych dyscyplinach sportu, ze
szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki
i triathlonu
Organizacja treningów sportowych,
wyczynowych, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla osób
niepełnosprawnych (JUNIORÓW i
14 000
SENIORÓW) zamieszkałych w Gminie
w różnych dyscyplinach sportu, ze
szczególnym uwzględnieniem pływania
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 65 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem koszykówki
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 195 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem kolarstwa
Organizacja zajęć mających na celu
aktywizację ruchową osób starszych,
mieszkańców Gminy

Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Fundacja
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych
Challenge Polska
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem tenisa ziemnego
PRIORYTET V Zadanie nr 9 pt.Organizacja
zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
UKS Błyskawica
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
ESTELLA CUP 2020
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
KK Tarnovia
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
WYŚCIG MTB
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie –
UKS ATLAS
szermierka taekwondo, crossminton:
TARNOVIA CUP 2020

35 000

20 000

5 500

5 000

10 000

19

46

47

48

49

50

GKS Tarnovia
Tarnowo
Podgórne
GKS Tarnovia
Tarnowo
Podgórne
Fundacja Victoria
Futbolowo
GKS Tarnovia
Tarnowo
Podgórne
Stowarzyszenie
Klub Sportowy
Korona-Zakrzewo

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
GKS CUP 2020
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
LIGA GKS 2020
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
LIGA ZIMOWA

5 000

8 000

12 000

Organizacja zawodów-TARNOVIA RUN

5 000

Organizacja zawodów szachowych
pt. „Lwiątko na szachownicy”

1 500

PRIORYTET V -Zadanie nr 10 pt.
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy
Organizacja turnieju sportowego dla dzieci
zamieszkałych w Gminie:
Reksio Cup 2020 - turniej dla najmłodszych
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy:
VII Triathlon Lwa
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy:
Bieg Lwa IX–Półmaraton w Gminie Tarnowo
Podgórne
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy:
XVII Bieg i Marsz Niepodległości
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy:
Biegu Unijny
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy:
Dzień Dziecka z Tarnovią

51

Fundacja Piotra
Reissa

52

Fundacja Bieg
Lwa

53

Fundacja Bieg
Lwa

54

Stowarzyszenie
Tarnowo
Podgórne Biega

55

Stowarzyszenie
Tarnowo
Podgórne Biega

56

GKS Tarnovia
Tarnowo
Podgórne

57

Fundacja
Tarnovia
Volleyball

IV Grand Prix w siatkówce plażowej

13 000

58

Tenisowy Klub
Sportowy KROS

Organizacja imprezy sportowej dla dorosłych:
Pierwszy krok w tenisie

3 590

59

Stowarzyszenie
Klub Sportowy
Korona-Zakrzewo

II Turniej szachowy

2 000

8 000

45 000

65 000

8 000

8 000

8 000

PRIORYTET V - w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
370 000
sportowej w rozgrywkach ligowych,
w dyscyplinie: piłka nożna IV LIGA
Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
Alfa Vector
55 000
sportowej w rozgrywkach ligowych
w dyscyplinie kręglarstwo klasyczne
Organizacja treningów, innych przygotowań
GKS Tarnovia
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Tarnowo
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 22 000
Podgórne
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem lekkoatletyki
Realizacja programów szkolenia sportowego
KS Tarnovia
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
140 000
Basket
sportowej w rozgrywkach ligowych,
w dyscyplinie koszykówka
Organizacja treningów, innych przygotowań
GKS Tarnovia
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Tarnowo
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 95 000
Podgórne
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Fundacja Piotra
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 20 000
Reissa
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Fundacja Victoria
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 40 000
Futbolowo
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej
Organizacja treningów, innych przygotowań
GKS Tarnovia
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Tarnowo
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 40 000
Podgórne
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem pływania
Realizacja programów szkolenia sportowego
GKS Tarnovia
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
Tarnowo
66 000
sportowej w rozgrywkach ligowych – A klasa,
Podgórne
w dyscyplinie: piłka nożna
Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
GKS Tarnovia
sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych,
Tarnowo
10 000
organizowanych przez WZPN zgodnie z
Podgórne
klasyfikacją PZPN – II LIGA FUTSAL
w dyscyplinie piłka nożna
Uniwersytet
Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego
Trzeciego Wieku
Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne
7 000
Tarnowo
SPARTAKIADA SENIORÓW 2020
Podgórne
GKS Tarnovia
Tarnowo
Podgórne

21

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci,
młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie
PZW koło 132
z wykorzystaniem na cele związane z obsługą
Tarnowo
zawodów pomieszczenia w budynku,
Podgórne
stanowiącym własność Gminy Tarnowo
Podgórne, zlokalizowanym przy ulicy
Zespołowej 1 w Lusówku
Organizacja treningów, innych przygotowań
GKS Tarnovia
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Tarnowo
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych
Podgórne
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem tańca sportowego hip-hop
Organizacja treningów, innych przygotowań
Fundacja
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Tarnovia
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych
Volleyball
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem siatkówki plażowej
Realizacja programu szkolenia oraz
Fundacja
uczestnictwo drużyny seniorskiej w
Tarnovia
zorganizowanej rywalizacji sportowej w
Volleyball
turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej
Organizacja treningów, innych przygotowań
Stowarzyszenie
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Sportowe
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych
Tarnowskie Lwy
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem HOKEJA
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
Klub Karate
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych
Mukudori
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem KARATE
Stowarzyszenie
Organizacja treningów biegowych, innych
Tarnowo
przygotowań i udziałów w zawodach biegowych
Podgórne Biega
dla mieszkańców gminy
Stowarzyszenie Realizacja programu szkolenia sportowego dla
Sauerland Team
młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo
Tarnowo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej
Podgórne
w dyscyplinie: TRIATHLON
Stowarzyszenie
Organizacja treningów szachowych dla dzieci
Klub Sportowy
i młodzieży z gminy, innych przygotowań
Korona-Zakrzewo
i udziałów w zawodach
Organizacja treningów sportowych dla
Stowarzyszenie
dorosłych mieszkańców gminy – piłka nożna
Old Boys Sady
klasa „Old Boys”
PRIORYTET VI: W zakresie podtrzymywania
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć
Kurkowe Bractwo
kultywujących poszanowanie tradycji, historii
Strzeleckie
i dorobku poprzednich pokoleń

8 500

10 000

15 000

4000

40 000

5 000

5 000

12 000

5 000

20 000

11 000
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82

Towarzystwo
Pamięci
Gen. Józefa
Dowbora
Muśnickiego

Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć
kultywujących pamięć o zasłużonych dla
regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach
historycznych pt. „Pamięć wiecznie żywa”

40 000

PRIORYTET VII: W zakresie działalności na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami

83

Stowarzyszenie
Pojednanie
Tarnowo
Podgórne Blitzenreute

Organizacja i udział w spotkaniach w celu
wymiany doświadczeń między mieszkańcami
innych państw, w szczególności Gmin
partnerskich

14 500

PRIORYTET VIII: W zakresie turystyki
i krajoznawstwa
84

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo
Podgórne

Organizacja imprez turystycznokrajoznawczych i kulturalnych dla członków
Klubów i Kół Seniora z terenu Gminy Tarnowo
Podgórne

85 000

PRIORYTET IX: W zakresie działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym

85

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo
Podgórne

86

Fundacja
Nigdy nie jest za
późno

87

Fundacja
Oczy szeroko
otwarte

88

Fundacja Free
Time

Organizacja półkolonii dla Seniorówmieszkańców Gminy
Organizacja warsztatów artystycznych, rozwoju
osobistego, edukacyjnych, kulturalnych,
mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
osób starszych – „Piękni i zadbani w każdym
wieku IV ed.”
Działania mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu osób starszych-Cykliczne
spotkania z osobami starszymi, samotnymi,
potrzebującymi wsparcia
PRIORYTET X: W zakresie wspierania
rodziny
Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem
społecznym rodzin z dziećmi, osób
wychowujących dzieci poprzez zwiększenie
dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci,
rodziców, jak również do poradnictwa
specjalistycznego
„TARNOWSKI KLUB RODZINY”

12 000

22 000

8 000

30 000
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89

Fundacja
Mój Mount
Everest

90

Fundacja
Wspierania
Umiejętności
i Rozwoju
„Inspiria”

91

Fundacja
Mój Mount
Everest

92

Tarnowskie
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych

TARSON

Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem
społecznym rodzin z dziećmi, osób
wychowujących dzieci poprzez zwiększenie
dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci,
rodziców, jak również do poradnictwa
specjalistycznego
FAMILIJNA GMINA
Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem
społecznym rodzin z dziećmi, osób
wychowujących dzieci poprzez zwiększenie
dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci,
rodziców, jak również do poradnictwa
specjalistycznego
CAFEMAMA INSPIRIA HR

45 000

12 000

Organizacja zajęć w celu wsparcia kobiet
z terenu Gminy pt. „Znajduję siłę w sobie”

5 000

Organizacja zajęć wspierających rodziców
dzieci niepełnosprawnych

3 600

PRIORYTET XII: W zakresie promocji
i organizacji wolontariatu

93

94

Fundacja
Wspierania
Umiejętności
i Rozwoju
„Inspiria”

Fundacja
Mój Mount
Everest

Organizacja wolontariatu i wsparcia
merytorycznego dla wolontariuszy, promocja
wolontariatu
PRIORYTET XIII: W zakresie działalności na
rzecz integracji i edukacji cudzoziemców
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla
imigrantów, spotkań kulturalno-integrujących
z imigrantami zamieszkującymi teren Gminy

10 000

25 000

Trzeci konkurs o numerze OP.524.4.2019 ogłoszono Zarządzeniem nr 192/2019
z dnia 21 listopada 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:
Planowane
wydatki
Nazwa zadania
na 2020 rok
(PLN)
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
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Zadanie 1: Wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez
prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

30 000

Wyniki otwartego konkursu zostały ogłoszone w Zarządzeniu Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
nr 13/2020 z dnia 8 stycznia 2020 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
.

1

Organizacja

Nazwa zadania

Fundacja Rozwoju
Wspieranie funkcjonowania Organizacji
Integro
Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych

Kwota dotacji (PLN)

30 000

Dodatkowe dane zbiorcze dotyczące dotacji przyznanych w trybie
konkursowym oraz w trybie uproszczonym (Art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) zostały zawarte w poniższych
tabelach:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wskaźnik
liczba organizacji, które złożyły oferty
liczba ofert złożonych w konkursach
liczba ofert odrzuconych
liczba ofert złożonych w trybie uproszczonym (umowy)
liczba przyznanych dotacji w konkursach
liczba podpisanych umów konkursowych
liczba organizacji, z którymi podpisano umowy
plan finansowy – program współpracy z NGO-sami na 2020 r.
uchwalony po zmianie budżet dla zadań w 2020 r.
całkowita wartość zadań zrealizowanych przez organizacje
w 2020 r.
wartość umów w trybie uproszczonym tzw. małe granty
wykonanie procentowe budżetu dla NGO

Wielkość
52
114
5
2
109
108
52
3 213 650 zł
3 113 650 zł
2 396 191,70 zł
6000 zł
76,96 %
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Zestawienie umów podpisanych w trybie uproszczonym
(tzw. mały grant)
NR UMOWY
nazwa organizacji
tytuł zadania
Organizacja Klubowego
Uczniowski Klub Sportowy Karate
Turnieju Karate Tradycyjnego
OP.525.1.2020 Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo
"Orzeł Cup 2020"
IV Przeźmierowskie
Wietrzenie Szaf - warsztaty
OP.525.2.2020 Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte”
rękodzieła

Kwota

5000

1000

Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników projektów m.in. dzieci, młodzieży i Seniorów z naszej Gminy
na 108 umów, podpisano 20 porozumień w sprawie rozwiązania umowy na realizację zadania publicznego
2020 r., powodem podjętych kroków była panująca pandemia wirusa Sars Cov 2, wywołującego chorobę
Covid 19, zagrażającą zdrowiu i życiu.
l.p.

NAZWA NGO

NR UMOWY

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

WARTOŚĆ DOTACJI W
UMOWIE

10 000

Klub Sportowy
1 Tarnovia Basket

Organizacja obozu sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie- OBÓZ
OP.526.15.2020 LETNI

12 000

Klub Kolarski
2 TARNOVIA

Organizacja obozu sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie - OBÓZ
OP.526.17.2020 LETNI

GKS "Tarnovia"
3 Tarnowo Podgórne

Organizacja obozu sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie - OBÓZ
OP.526.18.2020 Z GKS TARNOVIA

Tenisowy Klub
Sportowy KROS
4 Tarnowo Podgórne

Organizacja obozu sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie -OBÓZ
OP.526.19.2020 LETNI

4 000

5 UKS BŁYSKAWICA

Organizacja obozu ROWEROWEGO
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
OP.526.20.2020 w Gminie

25 000

6 UKS ATLAS

Organizacja obozów sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
OP.526.21.2020 zamieszkałych w Gminie

5 000

7 UKS 2007 Lusowo

Organizacja PÓŁKOLONII sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
OP.526.23.2020 zamieszkałych w Gminie

15 000

8 000
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7 000

8 UKS 2007 Lusowo

Organizacja obozu sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie - OBÓZ
OP.526.24.2020 LETNI

12 000

9 UKS Baranowo

Organizacja obozu sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie- OBÓZ
OP.526.25.2020 KONDYCYJNY

10 UKS Baranowo

Organizacja obozu SPORTOWOREKREACYJNY dla dzieci i młodzieży
OP.526.26.2020 zamieszkałych w Gminie

6 000

11 UKS Lusowo

Organizacja obozu sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie- OBÓZ
OP.526.28.2020 LETNI
Organizacja obozu sportoworekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych w Gminie -OBÓZ
OP.526.29.2020 LETNI

5 000

12 UKS ORKAN
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ
MŁODEGO
ARTYSTY PUER
XXV Festiwal Muzyczny dla dzieci im.
13 DOCILIS
OP.526.37.2020 T.Osyry
Organizacja i udział w spotkaniu w celu
wymiany doświadczeń miedzy
mieszkańcami innych państw, w
Stowarzyszenie
szczególności gmin partnerskichPOJEDNANIE
"Procesja Krwi Pańskiej - "Blutfreitag"
Tarnowo Podgórne w Weingarten- uroczystości religijne
14 Blitzenreute
OP.526.51.2020 łączą mieszkańców partnerskich gmin"

UTW Tarnowo
15 Podgórne
UTW Tarnowo
16 Podgórne

Organizacja imprez turystycznokrajoznawczych i kulturalnych dla
członków Klubów i Kół Seniora z
OP.526.52.2020 terenu Gminy Tarnowo Podgórne

OP.526.54.2020

Organizacja półkolonii dla Seniorówmieszkańców Gminu

Organizacja zajęć w celu wsparcia
Fundacja Mój Mount
kobiet z terenu Gminy - projekt pt.
17 Everest
OP.526.59.2020 "Znajduję siłę w sobie"

15 000

10 000

14 500

85 000

12 000

5 000
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Organizacja warsztatów edukacyjnych
dla imigrantów, spotkań kulturalnointegrujących z imigrantami
Fundacja Mój Mount
zamieszkującymi teren Gminy 18 Everest
OP.526.61.2020 warsztaty pt. "BEZ GRANIC"
Organizacja ogólnodostępnej imprezy
sportowo-rekreacyjnej dla
mieszkańców Gminy - IV GRAND
PRIX GMINY TARNOWO
Fundacja Tarnovia
PODGÓRNE W SIATKÓWCE
19 Volleyball
OP.526.84.2020 PLAŻOWEJ O PUCHAR WÓJTA

UTW Tarnowo
20 Podgórne
SUMA

Organizacja spotkania sportowointegracyjnego Seniorów w gminie
Tarnowo Podgórne - SPARTAKIADA
OP.526.98.2020 SENIORÓW 2020

25 000

13 000

7 000

295 500

Z powodu pandemii nie udało się zrealizować m. in. umów dotyczących projektów
w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, nie odbyły się tak duże imprezy sportowe jak:
Bieg Unijny, IX Bieg Lwa, VII Triathlon Lwa, turniej szachowy pt. "Lwiątko na szachownicy",
cykl warsztatów o zdrowym odżywianiu dla dzieci i młodzieży pt. "Zdrowo żyjemy - zdrowo
Rośniemy". Odwołano spotkanie sportowo-integracyjne dla Seniorów, rozwiązano umowę
z UTW Tarnowo Podgórne na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych dla członków
Klubów i Kół Seniora z terenu Gminy oraz na organizację półkolonii dla Seniorów.
Całkowita wartość zwrotów niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe
wyniosła: 407 643,30 zł.
Pandemia zagroziła ciągłości działań organizacji pozarządowych, obawa przed
zarażeniem koronawirusem oraz problemy z realizacją projektów przy nałożonych restrykcjach
sanitarnych stały się codziennością w 2020 r.
Sytuacja organizacji w czasie pandemii mocno się zmieniła, w niektórych przypadkach
wywołała konieczność zawieszenia dotychczasowych działań, w innych wymusiła poważne
zmiany w planowanych działaniach. Władze Gminy analizując sytuację zagrożenia
koronawirusem podjęły decyzje o rozwiązaniu za porozumieniem stron niektórych umów.
W obliczu trudnej i zmieniającej się sytuacji organizacje pozarządowe miały możliwość
aktualizacji ofert i podpisania z Gminą aneksów do umów. Gmina zawarła z organizacjami
pozarządowymi 50 aneksów do umów o realizację zadania publicznego, zmiany
spowodowane rządowymi obostrzeniami i zmieniającymi się warunkami związanymi
z panująca pandemią wirusa Sars Cov 2, wymagały wielu korekt w ofertach.
Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe zmieniały formułę, terminy realizacji
oraz kosztorysy swoich zadań. Wprowadzone obostrzenia ograniczały czas realizacji zadań
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oraz wyzwaniem dla organizacji był kontakt bezpośredni z uczestnikami projektów, dlatego też
Gmina elastycznie i ze zrozumieniem podeszła do rozwiązań proponowanych przez
organizacje.
Na początku kwietnia 2020 r. Gmina zasygnalizowała mailowo organizacjom
pozarządowym, związanym umową z Gminą, wytyczne, w jaki sposób i w jakim terminie
można zaktualizować ofertę oraz co należy zrobić w przypadku zmian w projekcie. Sytuacja
Trzeciego Sektora w pandemii wymagała ciągłego korygowania działań, dostosowania
realizacji projektu do zaistniałej sytuacji.

Wykresy ilustrujące wydatki na realizację zadań publicznych oraz procentowy udział dotacji
w całkowitych kosztach zadań

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ NGO
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
2020
3 000 000,00

2019
2018

2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
wkład własny

dotacja

całkowity koszt
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WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ NGO
(z uwzględnieniem KB)
3 500 000,00
3 000 000,00
851

2 500 000,00

854

2 000 000,00

921
926

1 500 000,00

750
1 000 000,00

852
855

500 000,00
0,00
wkład własny

dotacja

całkowity koszt

PROCENTOWY UDZIAŁ DOTACJI W KOSZTACH
REALIZACJI ZADAŃ
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
Udział dotacji

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
851

854

921

926

750

855

852
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Podsumowanie:
Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2020 rok został w stopniu dobrym zrealizowany. Planowana w budżecie
dla organizacji pozarządowych kwota: 3113 650,00 zł została wydana na realizację zadań
w 76,96 %. Całkowita wydatkowana kwota dotacji dla zadań zrealizowanych przez organizacje
pozarządowe w 2020 roku wyniosła: 2 396 191,70 zł i stanowi 0,86% wykonania całości
wydatków budżetu Gminy (278 004 673,39 zł) w 2020 roku.
Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem Gminy Tarnowo Podgórne jest
bardzo dobrze oceniana przez organizacje pozarządowe, które dla Gminy są szczególnym
partnerem w realizacji zadań publicznych. Realizowane projekty, działających NGO-sów
na rzecz

mieszkańców

Gminy

Tarnowo

Podgórne,

charakteryzują

się

dużym

zaangażowaniem w sprawy bliskie ludziom, w rozwój kulturalny, sportowy i społeczny
mieszkańców.
Uczestnicy zadań publicznych potwierdzają pozytywną ocenę działań organizacji
pozarządowych w Gminie Tarnowo Podgórne, nie tylko swoim licznym udziałem w projektach,
ale również osiągniętymi sukcesami m.in. w dziedzinie sportu, bardzo dobrymi wynikami,
uzyskanymi tytułami za działalność wspieraną finansowo przez Gminę. Przykładem jest
również sukces Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnowo Podgórne, który otrzymał Certyfikat
Srebrny „Profesjonalny UTW”, przyznany przez Ogólnopolska Federację Uniwersytetów
Trzeciego Wieku za m. in. merytoryczno-organizacyjne aspekty działania UTW. Skuteczność
działań realizowanych na bazie Programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne
z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok potwierdza celowość ciągłości funkcjonowania
partnerstwa między Gminą, a NGO-sami.
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