Zarządzenie nr 10/2022
z dnia 10 stycznia 2022 roku
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku,
poz.1057

z późn.

z dnia 24 listopada

zm.)

oraz

2021

Uchwały

roku

Rady

w sprawie

Gminy

programu

Tarnowo

Nr

współpracy

XLVI/803/2021
z organizacjami

pozarządowymi na 2022 rok, zarządzam co następuje:
§1
Ustalam następujący podział dotacji na zadania wyłonione w otwartym konkursie ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne nr 235/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.:

L
p.

1

2

3

4

5

Organizacja

Stowarzyszenie
Dar Serc
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin
ROKTAR
Tarnowskie
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych
TARSON
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosrawnych
ISKRA
Tarnowskie
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych
TARSON

Priorytet, nazwa zadania/tytuł
PRIORYTET I: w zakresie ochrony
i promocji zdrowia
Organizacja na terenie Gminy honorowych
zbiórek krwi i pozyskiwanie osób do bazy
szpiku

Kwota
dotacji
(PLN)

7 500

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja
i terapia osób niepełnosprawnych)

120 000

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja
i terapia osób niepełnosprawnych)

18 000

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja
i terapia osób niepełnosprawnych)

25 000

Organizacja zajęć dla małych dzieci
niepełnosprawnych psycho-fizycznie w wieku
od 1 do 6 roku życia oraz ich rodziców
i opiekunów

10 000

6

Tarnowskie
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych
TARSON

Organizacja zajęć tematycznych dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych

3 000

PRIORYTET II: w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
7

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo Podgórne

8

Fundacja Nigdy nie
jest za późno

9

Fundacja Free Time

10

Fundacja Nigdy nie
jest za późno

Stowarzyszenie na
rzecz dzieci
14
i młodzieży „Iskierka
Nadziei”

15

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo Podgórne

16

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo Podgórne

17

Fundacja Nigdy nie
jest za późno

18

Fundacja Mój
Mount Everest

Organizacja wykładów, warsztatów, spotkań
i wydarzeń kulturalnych dla osób starszych
Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń
kulturalnych, artystycznych, integracyjnych
skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży,
dorosłych, seniorów –
NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT V ed.
Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń
kulturalnych, artystycznych, integracyjnych
skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży,
dorosłych, seniorów –
FYRTEL GIER- Zgrana Gmina Tarnowo
Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń
kulturalnych, artystycznych, integracyjnych
skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży,
dorosłych, seniorów –
Active Dance! Tańce z Gwiazdami V ed.

10 000

15 000

7 000

20 000

PRIORYTET III: w zakresie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania
Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych
w zakresie nauki przedmiotów ścisłych i języków
6 000
obcych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
na terenie Gminy
Programy edukacyjne, szkoleniowe i
rozwojowe, mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na
terenie Gminy – Organizacja zajęć z zakresu 10 000
nauki języków obcych oraz zajęć mających
na celu rozwijanie zainteresowań
artystycznych
Programy edukacyjne, szkoleniowe i
rozwojowe, mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na
terenie Gminy - Organizacja zajęć z zakresu
5 000
nabywania umiejętności obsługi komputera
oraz posługiwania się technologią
informacyjną co przeciwdziała wykluczeniu
cyfrowemu
Programy edukacyjne, szkoleniowe i
rozwojowe, mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu osób starszych zamieszkujących 10 000
na terenie Gminy Tarnowo PodgórneAkademia Starszych Orłów III ed.
Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju
8 000
osobistego dla młodzieży-YOUNG POWER

Fundacja Nigdy nie
19
jest za późno

20

Tarnowskie
Stowarzyszenie
Przedsiębiorców
TSP

21

Tarnowskie
Stowarzyszenie
Przedsiębiorców
TSP

Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju
osobistego dla młodzieży –
Akademia Młodych Orłów IV ed.
Organizacja dodatkowych zajęć technicznych
dla młodzieży na poziomie szkoły średniejPracownia Innowacji Technologicznych rozwój umiejętności w zawodach stolarz II
i tapicer/krawcowa II
Organizacja dodatkowych zajęć technicznych
dla młodzieży na poziomie szkoły średniejPracownia Innowacji Technologicznych zajęcia z robotyki

18 000

12 000

15 000

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

19

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

20

Kurkowe Bractwo
Strzeleckie

Organizacja zawodów strzeleckich dla
mieszkańców Gminy

7 000

18 000

Organizacja treningów sportowych
wyczynowych, innych przygotowań i udziałów
w zawodach sportowych dla osób
niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie
15 000
w różnych dyscyplinach sportu, ze
szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki
i triathlonu
Organizacja treningów sportowych
Tarnowskie
wyczynowych, innych przygotowań i udziałów
Stowarzyszenie
w zawodach sportowych dla osób
22
Osób
niepełnosprawnych (JUNIORÓW I
10 000
Niepełnosprawnych
SENIORÓW)zamieszkałych w Gminie
TARSON
w różnych dyscyplinach sportu, ze
szczególnym uwzględnieniem pływania
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
23 KS Tarnovia Basket i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 50 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem koszykówki
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych
24
KK Tarnovia
180 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem kolarstwa - kategoria
młodzieżowiec i elita
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych
25
KK Tarnovia
18 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem kolarstwa – w kategoriach:
żak, młodzik, junior młodszy, junior
Tarnowskie
Stowarzyszenie
21
Osób
Niepełnosprawnych
TARSON

Uniwersytet
26 Trzeciego Wieku
Tarnowo Podgórne

27

Fundacja Challenge
Polska

28

UKS Błyskawica

29

KK Tarnovia

30

UKS ATLAS

31

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

32

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

33

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

34 Fundacja Bieg Lwa

35

Stowarzyszenie
Klub Sportowy
Korona-Zakrzewo

Stowarzyszenie
36 Tarnowo Podgórne
Biega

37 Fundacja Bieg Lwa
Stowarzyszenie
38 Tarnowo Podgórne
Biega
39

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

Organizacja zajęć mających na celu
aktywizację ruchową osób starszych,
mieszkańców Gminy
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
PRIORYTET V Zadanie nr 9 Organizacja
zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży
zamieszkałych w Gminie
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
ESTELLA CUP 2022
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
WYŚCIG MTB
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie –
szermierka taekwondo wtf, crossminton:
TARNOVIA CUP 2022
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
GKS CUP 2022
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie:
LIGA GKS 2022
Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i
młodzieży zamieszkałych w GminieTarnovia RUN
PRIORYTET V Zadanie nr 10 Organizacja
ogólnodostępnych imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkańców Gminy
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy:
VII Triathlon Lwa
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy: Turnieje szachowe
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy:
XIX Bieg i Marsz Niepodległości
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy: IX Bieg Lwa–Półmaraton w Gminie
Tarnowo Podgórne
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy: Bieg Unijny
Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy: Dzień Dziecka z Tarnovią

30 000

15 000

5 000

4 000

8 000

4 000

5 000

4 000

25 000

5 000

8 000

58 000

8 000

5 000

40

Fundacja Tarnovia
Volleyball

Organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy: V Grand Prix w siatkówce plażowej

12 000

41

Tenisowy Klub
Sportowy KROS

Organizacja imprezy sportowej dla dorosłych:
„Pierwszy krok w tenisie”

3 000

42

Fundacja Piotra
Reissa

REKSIO CUP 2022 turniej piłki nożnej dla
najmłodszych

6 000

PRIORYTET V: w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
43

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

44

Alfa Vector

GKS Tarnovia
45 Tarnowo Podgórne

46 KS Tarnovia Basket

49 KS Tarnovia Basket

50

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

51

Fundacja Piotra
Reissa

52

Fundacja Victoria
Futbolowo

53

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
330 000
sportowej w rozgrywkach ligowych
w dyscyplinie: piłka nożna IV LIGA
Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
sportowej w rozgrywkach ligowych w
65 000
dyscyplinie kręglarstwo klasyczne (wszystkie
kategorie wiekowe)
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 15 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem lekkoatletyki
Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
140 000
sportowej w rozgrywkach ligowych w
dyscyplinie koszykówka- 2 LIGA
Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
10 000
sportowej w rozgrywkach ligowych w
dyscyplinie koszykówka- 3 LIGA
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 90 000
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 18 000
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 35 000
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 20 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem pływania

54

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

55

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

56

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Tarnowo Podgórne

57

PZW koło 132
Tarnowo Podgórne

58

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

59

Fundacja Tarnovia
Volleyball

60

Fundacja Tarnovia
Volleyball

61

Klub Karate
Mukudori

Stowarzyszenie
62 Tarnowo Podgórne
Biega
Stowarzyszenie
63
Klub Sportowy
Korona-Zakrzewo
64

Stowarzyszenie
Old Boys Sady

65

GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne

Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
sportowej w rozgrywkach ligowych
40 000
organizowanych przez WZPN zgodnie z
klasyfikacją PZPN – A klasa w dyscyplinie:
piłka nożna
Realizacja programów szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji
sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych,
9 000
organizowanych przez WZPN zgodnie
z klasyfikacją PZPN – II LIGA FUTSAL
w dyscyplinie piłka nożna
Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego
Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne
6 000
SPARTAKIADA SENIORÓW 2022
Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci,
młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie
(w tym szkółka wędkarska z programem
treningowym dla dzieci i młodzieży) z
wykorzystaniem na cele związane z obsługą
9 500
zawodów pomieszczenia w budynku
stanowiącym własność Gminy Tarnowo
Podgórne, zlokalizowanym przy ulicy
Zespołowej 1 w Lusówku
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych 5 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem tańca sportowego hip-hop
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych
15 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem siatkówki plażowejAkademia siatkówki Tarnovia Volleyball
Realizacja programu szkolenia oraz
uczestnictwo drużyny seniorskiej w
4000
zorganizowanej rywalizacji sportowej
w turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej
Organizacja treningów, innych przygotowań
i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych 4 000
dyscyplinach sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem KARATE
Organizacja treningów biegowych, innych
przygotowań i udziałów w zawodach biegowych 4 000
dla mieszkańców gminy
Organizacja treningów szachowych dla dzieci
i młodzieży z gminy, innych przygotowań
4 000
i udziałów w zawodach
Organizacja treningów sportowych dla
dorosłych mieszkańców gminy – piłka nożna
18 000
klasa „Old Boys”
Realizacja programu szkolenia sportowego dla
młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo
5 000
w zorganizowanej rywalizacji sportowej
w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu

66

Klub Sportowy
OSADA

Realizacja programu szkolenia sportowego dla
młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej
w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu

67

Stowarzyszenie
Black Water Links

Realizacja programu szkolenia sportowego
z gry w golfa dla dzieci i młodzieży

68

Kurkowe Bractwo
Strzeleckie

69

Towarzystwo
Pamięci
Gen. Józefa
Dowbora
Muśnickiego

PRIORYTET VI: w zakresie podtrzymywania
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć
kultywujących poszanowanie tradycji, historii
i dorobku poprzednich pokoleń –
Obchody Święta Konstytucji 3 maja, Święta
Niepodległości 11 listopada i 104 rocznicy
Powstania Wielkopolskiego
Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć
kultywujących pamięć o zasłużonych
dla regionu postaciach, miejscach i
wydarzeniach historycznych

5 000

5 000

10 000

15 000

PRIORYTET VII: w zakresie działalności na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Stowarzyszenie
Pojednanie
70
Tarnowo Podgórne
- Blitzenreute

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

12 000

PRIORYTET VIII: w zakresie działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym
Uniwersytet
71 Trzeciego Wieku
Tarnowo Podgórne

Organizacja półkolonii dla Seniorówmieszkańców gminy

10 000

72

Fundacja
Nigdy nie jest za
późno

Organizacja warsztatów rozwoju osobistego,
mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób starszych –
Piękni i zadbani w każdym wieku VI ed.

20 000

73

Fundacja
Oczy szeroko
otwarte

Działania mające na celu aktywizację
i integrację starszego pokolenia- cykliczne
spotkania z osobami starszymi-samotnymi,
potrzebującymi wsparcia

7 000

74

Fundacja
Oczy szeroko
otwarte

Działania mające na celu aktywizację
i integrację starszego pokolenia – projekt
„CUD”- cykl spotkań mających na celu rozwój
osobisty, ciało, umysł, dusza

7 000

75 Fundacja Free Time

76

Fundacja
Mój Mount Everest

Fundacja
Wspierania
77
Umiejętności
i Rozwoju „Inspiria”
Tarnowskie
Stowarzyszenie
78
Osób
Niepełnosprawnych
TARSON

PRIORYTET IX: w zakresie wspierania
rodziny
Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem
społecznym rodzin z dziećmi, osób
wychowujących dzieci poprzez zwiększenie
dostępu do kreatywnych, edukacyjnorozwojowych zajęć dla dzieci, rodziców, jak
również do poradnictwa tematycznego
„TARNOWSKI KLUB RODZINY”
Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem
społecznym rodzin z dziećmi, osób
wychowujących dzieci poprzez zwiększenie
dostępu do kreatywnych, edukacyjnorozwojowych zajęć dla dzieci, rodziców, jak
również do poradnictwa tematycznego
FAMILIJNA GMINA
Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem
społecznym rodzin z dziećmi, osób
wychowujących dzieci poprzez zwiększenie
dostępu do kreatywnych, edukacyjnorozwojowych zajęć dla dzieci, rodziców, jak
również do poradnictwa tematycznego

Organizacja zajęć wspierających rodziców
dzieci niepełnosprawnych

20 000

38 000

10 000

2 000

PRIORYTET XI: w zakresie promocji
i organizacji wolontariatu
Fundacja
Wspierania
79
Umiejętności
i Rozwoju „Inspiria”

Organizacja i promocja wolontariatu oraz
wsparcie merytoryczne dla wolontariuszy

8 000

PRIORYTET XII: w zakresie pomocy
społecznej
80

Fundacja Mój
Mount Everest

Organizacja zajęć w celu wsparcia kobiet pt. „Z kobietami dla kobiet”

8 000

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu Gminy.
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