Gmina Tarnów

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2016.

Maj 2017 r.

WSTĘP
Realizując zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.239. zm.) art. 5 a ust. 3 oraz Uchwały
Nr X/120/2015 Rady Gminy Tarnów w sprawie uchwalenie rocznego "Programu
współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie" na rok 2016, Wójt Gminy Tarnów przedkłada
sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 r.

OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY GMINY TARNÓW Z NGO
Określone w Programie Współpracy, priorytetowe obszary współdziałania
Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 to:
I. Pomoc społeczna: organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych i
dysfunkcyjnych, spotkań integracyjnych dla rodzin, przedsięwzięć służących aktywizacji społecznej
osób starszych i niepełnosprawnych, a także przeciwdziałających uzależnieniom, nałogom i
patologiom społecznym.
II. Sport: upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w
klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych,
III. Kultura: upowszechnianie kultury, wspieranie artystów amatorów, kultywowanie tradycji i
obrzędów ludowych.
Współpraca z NGO odbywała się formach finansowych oraz poza finansowych i obejmowała
następujące działania:
a) wspieranie przez gminę wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji
na dofinansowanie ich realizacji,
b) udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych
do prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności związanej z realizacją zadań
publicznych gminy,
c) nieodpłatne promowanie na stronach internetowych gminy organizacji
realizujących zadania publiczne na terenie gminy,

pozarządowych

d) publikowanie na stronach internetowych gminy, ważnych informacji dotyczących realizacji
zadań publicznych,
e) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych do realizacji
lub realizowanych zadaniach sfery publicznej, realizowanych w oparciu o środki pozyskane
z innych źródeł niż budżet gminy,
f) uzgadnianie listy zadań priorytetowych na kolejny rok budżetowy,
g) konsultowanie

projektów

aktów

normatywnych

w

dziedzinach

dotyczących

działalności statutowej organizacji,
h) udostępnianie druków projektów uchwał w tym samym czasie, w jakim otrzymują je radni,
jeżeli projekt dotyczył organizacji pozarządowych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU NA ROK 2016
Program współpracy był konsultowany w dniach od 10 września 2015 r. do 25 września
2015 r. na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl oraz w BIP, ponadto informację o
konsultacjach rozesłano do wszystkich organizacji współpracujących z Gminą Tarnów, a także
umieszczono na Tablicach informacyjnych w budynku Urzędu. W czasie trwania konsultacji
wpłynęło pismo od prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Wolania” Pana Andrzeja Prendoty z
prośbą o zwiększenie kwoty na realizację zdań publicznych przez NGO w roku 2016.

PRZEBIEG I REALIZACJA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH
W dniu 22 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowych opiniujących
złożone oferty. Zadaniem Komisji było wskazanie podmiotów spełniających warunki zawarte w
ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
Na konkursy łącznie wpłynęło 37 ofert. Komisja zaproponowała wysokość kwot na
realizację poszczególnych zadań, uwzględniając wielkość środków przeznaczonych w Programie
Współpracy na ich realizację.
Przeprowadzono następujące Konkursy:
1. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej oraz ochrony i promocji
zdrowia wpłynęło 16 ofert. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkie oferty
uzyskały pozytywną opinie i zostały rekomendowane Wójtowi Gminy Tarnów do dalszej
oceny.

2. Tabela 1. Lista przyznanych dotacji i zrealizowanych zadań.
Dział (852) POMOC SPOŁECZNA
Rozdział (85214) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE
w tym

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych
„ Pomocna Dłoń”

Pomoc dzieciom
niepełnosprawnym i ich
rodzicom/
opiekunom

Placówka Wsparcia
Dziennego dla dzieci
przy par. Miłosierdzia
Bożego w Woli
Rzędzińskiej
Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji
Tarnowskiej pw.
Miłosierdzia Bożego
w Woli Rzędzińskiej.

Oaza – kolonia

2.

3.

4.

5.

6.

Całkowity
koszt
zadania

Środki z
dotacji
UGT

Środki
finansowe
własne

15 000,00

10 000,00

1 000,00

Z wypoczynku letniego
skorzystało 30 dzieci z Woli
Rzędzińskiej i Jodłówki-Wałki

4 670,00

2 500,00

200,00

Dzień dziecka na wesoło i
sportowo
W imprezie wzięło udział
56 dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Woli
Rzędzińskiej i JodłówceWałki.

1 980,00

1 200,00

100,00

3 680,00

1 500,00

680,00

3 670,00

1 500,00

200,00

2 500,00

1 500,00

500,00

Wyjazd integracyjny dla dzieci
niepełnosprawnych z
rodzicami – 50 osób, w tym 33
dzieci.

Stowarzyszenie „Klub Rehabilitacja psychofizyczna
kobiet po mastektomii i oświata
Amazonka” w
zdrowia
Tarnowie
W ramach zadania wykonano:

Caritas Diecezji
Tarnowskiej przy
Parafii Miłosierdzia
Bożego w Woli
Rzędzińskiej
Caritas Diecezji
Tarnowskiej przy
Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Bożego w Błoniu

- masaż limfatyczny 60
zabiegów
- taping – 4 szt
- rehabilitacja w basenie 5
godzin
- bilety na basen – 60 szt
- szkolenia, zajecia
edukacyjne – 17 osób
Integracja rodzin- Festyn
Parafialny
W imprezie wzięło udział 500750 uczestników – w
większości mieszkańcy Woli
Rzędzińskiej oraz sąsiednich
miejscowości.
Integracja rodzin, zabawy
dla dzieci i młodzieży
W zabawie uczestniczyło ok.
kilkaset osób, w tym dzieci i
młodzież wraz z
nauczycielami ze Szkoły
Podstawowej w Błoniu

7.

8.

9.

10.

11.

Placówka Wsparcia
Dziennego przy
Parafii Św. Brata
Alberta, Zgłobice

Spółdzielnia Socjalna
im. Janusza Korczaka

KS Relax w Woli
Rzędzińskiej

UKS Spartakus w
Zgłobicach

Małopolski Oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym. Wypoczynek
wakacyjny-oaza
W wypoczynku wakacyjnym
uczestniczyło 31 dzieci, 2
wychowawców, Ksiądz
wikariusz, 2 Kleryków
Prowadzenie działalności
rehabilitacyjnej i
terapeutycznej dla osób
niepełnosprawnych
Zadanie realizowane
cyklicznie w grupach
maksymalnie 5 osobowych.
- fizjoterapia – raz na dwa
tygodnie 3 godziny
- terapia zajęciowa – raz na
dwa tygodnie po 2 godz.
- zajęcia z komputerem 1x na
kwartał
- prelekcje, filmy propagujące
zdrowy tryb życia – 3
spotkania
Nauka pływania dla dzieci i
młodzieży
Zadanie objęło 14 osób,
dzieci i młodzież. Zajęcia z
nauki pływania odbywały się
w dwóch grupach liczących 7
osób. Kurs dla każdej z grup
trwał 15 godzin lekcyjnych.
„Aktywnie wypoczywam”
- dofinansowano 3 dzieciom
wyjazdu na Zieloną Szkołę
- dofinansowanie 1 dziecku
wyjazdu na wycieczkę szkolną
- dofinansowanie zajęć z
rehabilitacji połączone z nauką
pływania na pływalni 3
dzieciom z orzeczeniem o
niepełnosprawności
- zakupiono nagrody na
festiwal Przedszkolaka
Organizacja dla młodzieży
szkoleń z udzielania
pierwszej pomocy,
przeciwdziałanie
uzależnieniom
- zajęcia z profilaktyki
uzależnień oraz szkoleń z
udzielania pierwszej pomocy
dla 40 uczniów w 2 grupach z
Gimnazjum w Zbylitowskiej
Górze.

SUMA

11 500,00

2 500,00

8 460,00

9 399,00

2 000,00

2 699,00

3 840,00

3 500,00

340,00

2 850,00

2 000,00

250,00

2 300,00

2 000,00

300,00

61 389,00

30 200, 00

Dział (851) OCHRONA ZDROWIA

14 729,00

Rozdział (85154) PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
w tym

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Instytut Akcji
Katolickiej Diecezji
Tarnowskiej, Oddział
Akcji Katolickiej par.
Miłosierdzia Bożego
w Woli Rzędzińskiej
Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
diecezji Tarnowskiej
w Tarnowcu

Dzień Seniora - Spotkanie
Integracyjne
W imprezie udział wzięło 4045 osób starszych i samotnych
z Woli Rzędzińskiej.

Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
diecezji Tarnowskiej
w Koszycach
Wielkich

Stowarzyszenie
„Rycerstwo
Niepokalanej” przy
parafii pw. Świętych
Apostołów Piotra i
Pawła w Porębie
Radlnej
Stowarzyszenie
„ Rycerstwo
Niepokalanej” przy
parafii pw.
Przemienienia
Pańskiego w
Koszycach Wielkich.

Organizacja turnusu
wypoczynkoworehabilitacyjnego dla dzieci z
uboższych rodzin Tarnowca
w Krynicy-Zdroju
- 5 dniowy wypoczynek dla
dzieci w DW Józefa w
Krynicy Zdroju
- Wykład „Nie biorę, nie palę,
nie piję”
- Wizyty w kinie i muzeum
- Zabawy sportowe i
rekreacyjne, wycieczki
- Spotkanie pokolonijne w
Koszycach Wielkich
Organizacja turnusu
wypoczynkoworehabilitacyjnego dla dzieci z
uboższych rodzin Koszyc
Wielkich w Krynicy-Zdroju
- 5 dniowy wypoczynek dla
dzieci w DW Józefa w
Krynicy zdroju
- Wykład „Nie biorę, nie palę,
nie piję”
- Wizyty w kinie i muzeum
- Zabawy sportowe i
rekreacyjne, wycieczki
- Spotkanie pokolonijne w
Koszycach Wielkich
Wypoczynek dla dzieci i
młodzieży połączony z
rekolekcjami
- wypoczynek i zajęcia w
Niepokalanowie – Lasku – 5
dzieci
- wypoczynek i zajęcia w
Ciężkowicach - 5 dzieci
Wypoczynek dla dzieci i
młodzieży połączony z
rekolekcjami
- wypoczynek i zajęcia w
Niepokalanowie – Lasku – 5
dzieci
- wypoczynek i zajęcia w
Ciężkowicach - 5 dzieci

Całkowity
koszt
zadania

Środki z
dotacji
UGT

Środki
finansowe
własne

2 050,00

1 000,00

200,00

3 400,00

2 000,00

500,00

3400,00

2 000,00

500,00

2 000,00

1 800,00

100,00

1700,00

1 500,00

100,00

SUMA

12 550,00

Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania publicznego:
Liczba zawartych umów dotacji:
Łączna kwota dotacji:
Łączna kwota rozliczonych dotacji:

8 300,00

1 400,00

54 500,00
16
38 500,00
38 500,00

2. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Upowszechniania i rozwoju kultury
fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i
uczniowskich klubach sportowych – wpłynęło 18 ofert wszystkie otrzymały
pozytywną opinię Komisji Konkursowej i rekomendowano je Wójtowi Gminy
Tarnów do dalszej oceny.
Tabela 2. Lista przyznanych dotacji i zrealizowanych zadań.
Dział (926) KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym

Lp.

Nazwa
organizacji

Nazwa zadania

1

Klub Sportowy
Koszyce Wielkie

Aktywizacja młodzieży poprzez
czynne uprawianie sportu
- Grupa młodzieżowa Trampkarze
(1.01 – 30.06)50 treningów po 90
minut, 12 zawodów kontrolnych , 1
turniej piłkarskie
- Grupa Orliki (od 1.01-31.12)
treningi 92 razy po 90 minut,
zawady kontrolne 7, turnieje
piłkarskie 17
- Grupa Żacy 2008 (od 1.01-31.12),
treningów 92 po 90 minut, zawody
kontrolne 6, turnieje piłkarskie 23
- Grupa Żacy 2007 (od 1.01-30.06),
treningi 44 po 90 minut, zawody
kontrolne 1, turnieje piłkarskie 15
- Grupa Młodziki 2004 (01.0731.12), treningi 49 po 90 minut,
zawody kontrolne 8, zawody
mistrzowskie 9.
- Żacy 2009 (1.07-31.12), treningi
47 po 90 minut, zawody kontrolne
5, turnieje piłkarskie 9,

2

3

Klub Sportowy
Radlna

Klub Sportowy
Tarnowiec

Rozwój sportu wśród dzieci i
młodzieży
- Grupy Młodzieżowa, Juniorów,
Trampkarzy:
treningów 110, zawodów
mistrzowskich 37, zawodów
kontrolnych 12.
Rozgrywki piłkarskie 2016
- Grupy trampkarzy 27, seniorów
26, 22 juniorów, 27 młodzików
- treningi 244, mecze mistrzowskie

Całkowity
koszt
zadania

Środki z
dotacji GT

Środki
finansowe
własne

51 000,00

36 000,00

3 000,00

39 000,00

33 000,00

4 300,00

44 500,00

30 000,00

12 500,00

4

5

6

7

8

9

Klub Sportowy
Biała
Ludowy Klub
Sportowy
„Viktoria”

Ludowy Klub
Sportowy
„Dunajec”

Ludowy Klub
Sportowy
Zgłobice
Ludowy Klub
Sportowy
„Wolania”

Uczniowski
Klub Sportowy
Kung Fu Thuat

46, meczów kontrolnych 34
Rozgrywki piłkarskie w Białej
Grupa młodzieży 23
- treningów 42, meczy piłkarskich
25, meczy kontrolnych 7
Organizowanie zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży
Kl. Okręgowa – 120 treningi, 18
meczy mistrzowskich, 8 mecze
sparingowe
Grupa Juniorów młodsi– 98
treningów, 15 meczy
mistrzowskich, 5 mecze
sparingowe,
Grupa Juniorzy starsi - 51
treningów, 13 meczy
mistrzowskich,
Grupa Trampkarzy – 26 treningów,
14 mecze mistrzowskie, 3 mecze
sparingowe
Organizowanie zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży
Kl. Okręgowa – 95 treningów, 18
meczy sparingowych, 15 mecze
mistrzowskie
Juniorzy - 95 treningi, 9 meczy
sparingowych, 8 mecze
mistrzowskie
Młodziki - 97 treningi, 4 mecze
sparingowe, 6 meczy
mistrzowskich
Rozgrywki i treningi piłkarskie
2016
Grupa Żaków i Grupa Orlików – 86
treningów, 20 turniej hala/boisko, 5
meczy ligowych
Prowadzenie zorganizowanych i
systematycznych zajęć
sportowych dla dzieci, młodzieży
z zakresu kultury fizycznej i
sportu
Juniorzy Starsi – treningi 126,
mecze ligowe 30, mecze
sparingowe 0, mecze kontrolne 15,
turnieje 3
Juniorzy Młodsi – treningi 109,
mecze ligowe 22, sparingi 0, mecze
kontrolne 5, turnieje1,
Trampkarze – treningi 84, mecze
ligowe 22, sparingi 1, turnieje 7,
mecze kontrolne 18
Orliki – treningi 88, mecze ligowe
1, mecze kontrolne 10, turnieje 29
Młodziki – treningi 94, mecze
ligowe 31, sparingi 0, mecze
kontrolne 11, turnieje 9
Bramkarze – treningi 96
Żaki – treningi 91
Selekcja i przygotowanie
zawodników UKS Kung Fu do
startów w rywalizacji krajowej i
międzynarodowej

35 900,00

25 000,00

4 300,00

80 300,00

60 000,00

9 300,00

65 200,00

51 500,00

5 700,00

43 500,00

36 500,00

5 000,00

417 000,00

177 000,00

180 000,00

2 700,00

2 500,00

200,00

Quyen

10

11

12

13

14

Uczniowski
Klub Sportowy
„Westowia”
Tarnów
Uczniowski
Klub Sportowy
Tarnowiec

- Treningi przygotowujące
(stacjonarne i obozy wyjazdowe) do
startów w zawodach rangi krajowej
i międzynarodowej, prowadzone
pod okiem trenerów – specjalistów
zrzeszonych w Polskim Związku
Wushu w ilości ok. 10 godz. w
tygodniu. Z terenu Gminy Tarnów 7
zawodników.
Organizacja imprez i
przedsięwzięć sportoworekreacyjnych „Sportowa
WESTOWIA”
- w organizowanych turniejach i
konkursach udział wzięło ok. 600
dzieci.
Organizacja czasu wolnego w
formie zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży
Sekcja tenisa ziemnego - 14 osób
Sekcja szermiercza - 14 osób
Udział w turniejach i zawodach
sportowych na terenie gminy,
powiatu i województwa:
- turniej szermierczy dziewcząt i
chłopców ok. 30 uczestników
- turniej czwórek w piłce ręcznej
Gimnazjów ok. 40 uczestników
- turniej wewnątrzszkolny piłki
ręcznej ok. 50 uczestników
- szkolny turniej w tenisie ziemnym
dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych ok. 30 uczestników
- turniej wewnątrzszkolny w
koszykówce ok. 40 uczestników

Uczniowski
Klub Sportowy
„Międzyszkolny
Szachowy Klub
Sportowy
Gambit”

Upowszechnienie i rozwój kultury
fizycznej, w tym sportu, wśród
dzieci i młodzieży w klubach
sportowych
i
uczniowskich
klubach sportowych.
W imprezach, wyjazdach oraz
zajęciach organizowanych przez
MSK GAMBIT udział wzięło:
- w zajęciach szkolnych 30-36
adeptów (w czterech grupach)
- w wyjazdach na turnieje 4-8
zawodników

Uczniowski
Klub Sportowy
"Wolania" Wola
Rzędzińska

Prowadzenie sekcji Judo
- treningi 2 x w tygodniu po 1,5 h
(Grupa Wola Rzędzińska I)
- 4 x w tygodniu po 1,5 h (Grupa
Wola Rzędzińska II)
4 x w tygodniu po 1,5h (Grupa
Jodłówka – Wałki)
- Obóz 8 dniowy
W sumie przeprowadzono 415
treningów. Starty w zawodach
dzieci 8 razy i młodziki 4 razy.
Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej, w tym sportu,

Uczniowski

10 700,00

1 000,00

900,00

8 416,00

5 500,00

636,00

20 400,00

19 000,00

400,00

53 300,00

28 000,00

12 500,00

43 650,00

15 500,00

4 450,00

Klub Sportowy
„Koszyce
Wielkie”

15

16

17

18.

Uczniowski
Klub Sportowy
„Spartakus” w
Zgłobicach
Uczniowski
Klub Sportowy
Poręba Radlna

Uczniowski
Klub Sportowy
„Tygryski”

Stowarzyszenie
Zbylitowska.PL

wśród dzieci i młodzieży, w
klubach sportowych i
uczniowskich klubach
sportowych
- zajęcia sportowe w 2 grupach
wiekowych po 10 h /tydzień – 42
uczestników
- organizacja i udział w meczach
ligowych – Małopolska Liga
Młodziczek – 1 miejsce i awans do
zawodów ogólnopolskich
- Organizacja turnieju kończącego
rozgrywki ligowe – 1 miejsce – 4
drużyny
- Organizacja turnieju
ćwierćfinałowego Koszykówki
Młodziczek – 1 miejsce 4 drużyny
- Organizacja obozu sportowego w
Białym Dunajcu
- Organizacja zawodów o Puchar
Wójta GT w samochodach zdalnie
sterowanych 3 zawody po 45
zawodników
„Dbajmy o zdrowie-uprawiajmy
sport”
- Zajęcia sportowe 2 razy /tydzień
po 90 min dla 20 osób
- Zajęcia na pływalni 1 raz /tydzień
dla 45 uczestników po 45 minut
Organizowanie życia sportowego
dzieci i młodzieży na trenie
Poręby Radlnej, Radlnej,
Nowodworza
- 3 turnieje szkolne – 62
uczestników
- udział w zawodach:
• gminnych 9 razy ok 70
osób
• powiatowych 7 razy ok 44
osób
• rejonowych 2 razy – 6
uczniów
• wojewódzkich 3 razy – 8
uczniów
„Organizacja życia sportowego
mieszkańców Woli Rzędzińskiej”
Umowa rozwiązana za
porozumieniem stron, z powodu
wystąpienia okoliczności, za które
strony nie ponoszą
odpowiedzialności, a które
uniemożliwiały wykonanie
umowy. Zwrot środków nastąpił
na podstawie sporządzonego
protokołu.
Organizacja sportowej imprezy
rekreacyjno-ruchowej dla dzieci i
młodzieży- rodzinny piknik
rowerowy
W wyścigu rowerowym udział
wzięło 59 uczestników w
kategoriach wiekowych od 5 do 16
lat ze Zbylitowskiej Góry i innych

8 950,00

5 000,00

500,00

6 543,80

4 500,00

343,80

10 740,00

7 500,00

290,00

5 680,00

1 000,00

1000,00

miejscowości Gminy Tarnów. W
pikniku rodzinnym uczestniczyli
rodzice zawodników oraz
mieszkańcy, który mieli okazję do
wspólnej zabawy oraz aktywnego
spędzenia wolnego czasu.

SUMA

936 739,80

Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania publicznego:
Liczba zawartych umów dotacji:
Łączna kwota dotacji:
Łączna kwota rozliczonych dotacji:

531 000,00

245 029,80

548 500,00
18
531 000,00
531 000,00

3. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Popularyzowania i
ochrony tradycji kulturowych Gminy Tarnów i jej mieszkańców, wspierania
artystów, kultywowania pamięci o osobach zasłużonych dla gminy, regionu i
kraju, miejscach i wydarzeniach historycznych – wpłynęło 3 oferty, które
uzyskały pozytywną opinie Komisji Konkursowej i zostały przekazane Wójtowi
Gminy Tarnów do dalszej oceny.
Tabela 3. Lista przyznanych dotacji i zrealizowanych zadań.
Dział (921) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym

Lp
.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli
Rzędzińskiej

„Muzyka dla każdego”

Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy

Część artystyczna na
Dożynkach Gminy Tarnów

2

20 imprez
76 prób
76 h szkółki gry na instrumentach
25 członków orkiestry
Łącznie w pracach orkiestry bierze
udział 35 os. tj. uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum z
Gminy Tarnów, Miasta Tarnowa
oraz Gminy Lisia Góra

W imprezie wzięło udział łącznie
kilkanaście tysięcy mieszkańców
Gminy Tarnów i okolic. Liczne
atrakcje przygotowane przez
organizatorów cieszyły się dużym
zainteresowaniem.

3

Powiatowy
Związek Kółek
Rolniczych koło
Gosp. Wiejskich

Promowanie dań
regionalnych, tradycji
Warsztaty dla dzieci – kulinarne i
rękodzieło – zdobienie pisanek 65
os., obrzędy wielkanocne 53 os.,

Całkowity
koszt
zadania

Środki z
dotacji
UGT

Środki
finansowe
własne

43 272,00

14 000,00

1 772,00

14 853,00

12 500,00

1 863,00

1 300,00

500,00

100,00

śniadanie wielkanocne 80 os.

SUMA
Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania publicznego:
Liczba zawartych umów dotacji:
Łączna kwota dotacji:
Łączna kwota rozliczonych dotacji:

59 425,00

27 000,00

3 735,00

27 000 ,00
3
27 000,00
27 000,00

