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Realizując zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.,  poz.688 t.j) art. 5 a ust.  3  oraz

Uchwały  Nr XXX/337/2017 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  2017,  Wójt  Gminy

Tarnów przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2018 r.

OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY GMINY TARNÓW Z NGO

Program  Współpracy  zakładał  priorytetowe  obszary  współdziałania  Gminy  Tarnów  z

organizacjami pozarządowymi w roku 2018:

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  w  formach  finansowych  oraz  poza  finansowych,  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   pozarządowych



realizujących zadania publiczne na terenie gminy,

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 2018

Program współpracy był konsultowany w dniach od 18 września 2017 r. do 29 września 2017 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. 

PRZEBIEG I REALIZACJA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ PUBLICZNYCH

 W dniu 18 grudnia 2017 r. przeprowadzono konkurs z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury

fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach

sportowych  na  rok  2018.  Złożono  łącznie  wpłynęło  24  oferty,  z  powodu  braków  formalnych

odrzucono  2  oferty.  Pozostałe  22  otrzymały  pozytywną  opinię  Komisji  Konkursowej  i

rekomendowano je Wójtowi Gminy Tarnów do dalszej oceny. Komisja zaproponowała wysokość

kwot  na  realizację  poszczególnych  zadań,  uwzględniając  wielkość  środków przeznaczonych  w

Programie Współpracy na ich realizację. 

http://www.gmina.tarnow.pl/


Lista zawartych umów na realizację zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu:

Dział  (926)  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
Rozdział   (92605)   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

w tym
Lp. Nazwa

organizacji
Nazwa zadania Całkowity

koszt
zadania

Środki z
dotacji GT

Środki
finansowe

własne
1 Klub Sportowy 

Koszyce Wielkie
Aktywizacja młodzieży poprzez 
czynne uprawianie sportu:
-  Grupa Orliki 2008 (od 1.01-
30.09) treningi 99 razy po 90 minut,
zawady kontrolne 10, turnieje 
piłkarskie 16 – 18 osób
- Grupa Żacy 2009 (od 1.01-
31.12), treningi 48 po 90 minut, 
zawody kontrolne 3, turnieje 
piłkarskie  9 - 15 osób
- Grupa Żacy 2010-11 (od 1.01-
31.12), treningi 53 po 90 minut, 
zawody kontrolne 4, turnieje 
piłkarskie  5 – 20 osób
- Grupa Młodziki 2006-7 (01.04-
31.12), treningi 148 po 90 minut, 
zawody kontrolne 3, turnieje piłki 9
– 24 osoby
- Grupa młodzieżowa (2006, 
2007) od 1.10-31.12 – 65 
treningów, zawody kontrolne 5, 
turnieje piłkarskie 5, mecze ligowe 
1

61 866,00 37 000,00 24 866,00

2 Klub Sportowy 
Radlna

Rozwój sportu wśród dzieci i 
młodzieży
- Grupy Młodzieżowa, Juniorów, 
Trampkarzy:
treningów 64, zawodów 
mistrzowskich 30, zawodów 
kontrolnych 8. 

46 900,00 34 000,00 12 900,00

3 Klub Sportowy 
Tarnowiec

Rozgrywki piłkarskie 2018
W zajęciach uczestniczyło ogółem 
70 osób – 22 juniorów, 23 
seniorów, 25 młodzików.  
Przeprowadzono 71 jednostek 
treningowych, 14 meczów 
kontrolnych, 12 sprawdzianów

44 500,00 30 000,00 14 500,00

4 Klub Sportowy 
Biała

Rozgrywki piłkarskie w Białej
Grupa młodzieży 25
- treningów 38, meczy piłkarskich 
16, meczy kontrolnych 7, turniej 
dzieci i młodzieży 
„MINIMUNDIALIK”

35 900,00 25 000,00 10 900,00

5 Ludowy Klub 
Sportowy 
„Viktoria”

Szkolenie dzieci i młodzieży
Kl. Okręgowa 
– 85 treningi, 30 meczy,
Grupa Juniorów
–  84 treningów, 18 meczy 

78 600,00 60 000,00 18 600,00



Grupa Trampkarzy 
– 87 treningów, 12 meczy 

6 Ludowy Klub 
Sportowy 
„Dunajec”

Szkolenie dzieci i młodzieży
seniorzy:
- treningi 71
- mecze mistrzowskie 15
orliki:
- treningi 69
żaki:
- treningi 69
młodziki:
- treningi 69
- mecze mistrzowskie 6

66 400,00 48 000,00 18 400

7 Ludowy Klub 
Sportowy 
Zgłobice

Rozgrywki i treningi piłkarskie 
2018
Grupa Żaków i Grupa Orlików – 86
treningów, 20 turniej hala/boisko, 5 
meczy ligowych

42 000,00 37 000,00 5 000,00

8 Ludowy Klub 
Sportowy 
„Wolania”

Prowadzenie zorganizowanych i 
systematycznych zajęć 
sportowych dla dzieci, młodzieży 
z zakresu kultury fizycznej i 
sportu
Juniorzy Starsi – treningi 59, mecze
ligowe 9, mecze kontrolne 3, 
Juniorzy Młodsi – treningi 53, 
mecze ligowe 11, mecze kontrolne 
2, turnieje 1, 
Trampkarze – treningi 52, mecze 
ligowe 14, turnieje 1,  mecze 
kontrolne 9
Orliki – treningi 45, mecze ligowe 
1,  mecze kontrolne 5, turnieje 8, 
Młodziki – treningi 73, mecze 
ligowe 7, 
Bramkarze – treningi 49
Żaki – treningi 74, mecze kontrolne
3, turnieje 5

260 000,00 160 000,00 100 000,00

9 Uczniowski 
Klub Sportowy 
Kung Fu Thuat 
Quyen

Selekcja i przygotowanie 
zawodników UKS Kung Fu do 
startów w rywalizacji krajowej i 
międzynarodowej
- Treningi przygotowujące 
(stacjonarne i obozy wyjazdowe) do
startów w zawodach w ilości ok. 10
godz. w tygodniu. Z terenu Gminy 
Tarnów 7 zawodników.

2 300,00 1000,00 1 300,00

10 Uczniowski 
Klub Sportowy 
Tarnowiec

Organizacja czasu wolnego w 
formie zajęć sportowo-
rekreacyjnych 
Sekcja tenisa ziemnego, sekcja 
szermiercza. Udział w turniejach i 
zawodach sportowych na terenie 
gminy, powiatu i województwa, 
turniej piłki nożnej 

6 090,00 2 000,00 4 090,00

11 Uczniowski Upowszechnienie i rozwój kultury
fizycznej,  w  tym  sportu,  wśród

19 650,00 18 000,00 1650,00



Klub Sportowy 
„Międzyszkolny 
Szachowy Klub 
Sportowy 
Gambit”

dzieci  i  młodzieży  w  klubach
sportowych  i  uczniowskich
klubach sportowych.
Szkoleniem  początkowym  zostało
objętych ponad 50 dzieci z kl. 1-3,
łącznie 135 jednostek lekcyjnych

12 Uczniowski 
Klub Sportowy 
"Wolania" Wola 
Rzędzińska

Prowadzenie sekcji Judo
Przeprowadzono łącznie 402 
treningi. Treningi prowadzone 4 
razy w tygodniu po 1,5 h grupa 
Wola Rzędzińska I, Wola 
Rzędzińska II,  
2 razy w tygodniu po 1,5h – grupa 
Jodłówka -Wałki 
Organizacja Wolańskiego Turnieju 
Judo z okazji Dnia dziecka – 84 
zawodników, Wolański Mikołajowy
Turniej Judo – 130 zawodników, 
obóz sportowy w Murzasichle

44 700,00 29 000,00 15 700,00

13 Uczniowski 
Klub Sportowy 
„Koszyce 
Wielkie”

Upowszechnianie i rozwój 
kultury fizycznej, w tym sportu, 
wśród dzieci i młodzieży, w 
klubach sportowych i 
uczniowskich klubach 
sportowych
Prowadzenie zajęć dla 38 uczniów 
– 2 razy w tygodniu po 2 godziny 
40 tygodni dla dwóch grup
Udział w turniejach sportowych: 
Koszyce Wielkie, Bochnia, 
Michalovcach- Słowacja, Rzeszów, 
Oleśnica, Sosnowiec, Nowy Sącz – 
12 zawodniczek + 1 trener + 
kierownik drużyny. Organizcja 
obozów sportowych podczas ferii 
zimowych i letnich czas trwania po 
6 dni.

99 790,00 13 000,00 86 790,00

14 Uczniowski 
Klub Sportowy 
„Spartakus” w 
Zgłobicach

„Dbajmy o zdrowie-uprawiajmy 
sport”
Zajęcia prowadzone na pływalni w 
Tarnowie- Mościcach, dwa razy w 
tygodniu po 45 minut dla 77 
uczniów przez 40 tygodni. 

7 500,00 2 000,00 5 500,00

15 Uczniowski 
Klub Sportowy 
Poręba Radlna

Organizowanie życia sportowego 
dzieci i młodzieży na trenie 
Poręby Radlnej, Radlnej, 
Nowodworza
Popularyzacja tenisa stołowego i 
siatkówki. Udział w Memoriale 
A.Grubby. Wyjazd na mecz do 
Niecieczy. Wewnątrzszkolny turniej
mini piłki ręcznej dla klas 4-7
3. Szkolny turniej tenisa stołowego 
dla chłopców i dziewcząt, udział w 
turnieju „Z podwórka na stadion”, 
Udział w zawodach

2 950,00 1500,00 1 450,00

16. Uczniowski 
Klub Sportowy 
„GIGANCI” 

Organizowanie życia sportowego 
dzieci i młodzieży na terenie wsi 
Jodłówka-Wałki. Popularyzacja 
tenisa stołowego, piłki nożnej, 

1 300,00 1000,00 300,00



Jodłówka-Wałki badmintona. 

17. Uczniowski 
Klub Sportowy 
WESTOVIA 
Tarnów

Organizacja imprez i 
przedsięwzięć sportowo-
rekreacyjnych „Sportowa 
Westovia” Nauka i doskonalenie 
gry w piłkę nożną. Liczba 
uczestników – 200 osób, mecze 
sparingowe - 10

4 200,00 500,00 3 700,00

18. Tarnowska 
Akademia 
Fechtunku

Prowadzenie sekcji szermierki
3 pokazy szermiercze w szkołach 
Gminy Tarnów, zawody sportowe 
oraz zgrupowanie w okresie letnim.

19 200,00 6 000,00 13 200,00

19. Stowarzyszenie 
„Nasze 
Zgłobice”

„Sprintem do maratonu”
Maraton Przedszkolaków
3 godzinne zawody sportowe dzieci
przedszkolnych. Biegi na krótkich 
dystansach. Ponadto zumba dla 
dzieci, rozmowa z dietetykiem, tor 
przeszkód, zabawy z chustą 
animacyjną, gimnastyka na 
świeżym powietrzu

2 600,00 500,00 2 100,00

20. Stowarzyszenie 
Integracyjne 
Zbylitowska 
Góra „DWÓR”

Integracyjny Piknik – sportowa 
impreza rekreacyjno-ruchowa dla 
dzieco i młodzieży w Zbylitowskiej
Górze
W pikniku wzięło udział 30 dzieci 
niepełnosprawnych, towarzyszyło 
im około 80 osób- rodziców i osób 
towarzyszących. Dzieci brały udział
w dyscyplinach sportowych: 
jeździectwo, piłka nożna, tenis 
stołowy, piłka siatkowa, biegi.
W realizacji zadania udział wzięli:
4 trenerów dyscyplin sportowych, 1
rehabilitant, 2 dietetyków, 10 
trenerów i terapeutów instruktorów 
rekreacji ruchowej

17 371,00 2 500,00 14 871,00

21. Stowarzyszenie 
Zbylitowska.pl

„Ferie na sportowo” - zajęcia 
realizowane prze 4 godziny przez 5 
dni- uczestników 34 uczniów klasy 
4-8

3 815,00 1 000,00 2 815,00

22. Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Gminy Tarnów

Biało czerwony rajd rowerowy 
organizowany na okazję 100-lat 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

3 550,00 1 000,00 2 550,00

SUMA
871 182

510 000 361 182



PROCEDURA POZAKONKURSOWA – MAŁE GRANTY

Realizacja zadań z zakresu: pomocy społecznej,  ochrony i promocji zdrowia,  popularyzowania

i ochrony tradycji kulturowych Gminy Tarnów, odbywała się z pominięciem otwartego konkursu

ofert, w ramach procedury „Małych grantów”. 

Oferty musiały spełniać łącznie następujące warunki : 

a)  wysokość  dofinansowania  lub  finansowania  zadania  publicznego  nie  może  przekroczyć
kwoty 10 000 zł 

b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni 

c) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jst dla tej samej
organizacji  w jednym roku nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł 

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, była ona zamieszczana
na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na 
zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Po  upływie  7  dni  oraz  po  rozpatrzeniu  uwag,  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu

terytorialnego  niezwłocznie  zawierał  umowę  o  wsparcie  lub  powierzenie  realizacji  zadania

publicznego. 

Lista zawartych umów na realizację zadań  w ramach procedury Małych grantów:

Dział  (921)  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział   (92105)   Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa Organizacji Nazwa zadania Przyznane środki
finansowe

1 Stowarzyszenie
PRZYJACIÓŁ GMINY

TARNÓW 

Bitwa Warszawska
Defilada  wojskowa,  pokazy  musztry,
mundurów  i  uzbrojenia.  Do  udziału
zaproszone  były  grupy  rekonstrukcji
historycznych z całej Małopolski, wraz z
ekwipunkiem oraz rekwizytami. 

10 000

2 Stowarzyszenie
PRZYJACIÓŁ GMINY

TARNÓW

Dożynki część artystyczna
Kilkanaście  tysięcy  mieszkańców
świętowało  Dożynki  Gminy  Tranów,  z
obrzędami  konkursem  wieńca
występami  ludowymi.  Imprezie
towarzyszył  występy  zespołów

10 000



muzycznych .

3 LUDOWY KLUB
SPORTOWY Wolania  

Wola Rzędzińska

Miodobranie
Festyn  rodzinny  na  którym  uczestnicy
mieli  okazję  poznać  sztukę
pszczelarstwa,  spróbować  szerokiego
asortymentu wyrobów pszczelarskich  

6 300

4 ORKIESTRA DĘTA
Ochotniczej Straży Pożarnej

w Woli Rzędzińskiej

Muzyka dla każdego
Prowadzenie  szkółki  gry  na
instrumentach – 13 prób po 2,5 h, oraz
zajęć  szkółki  13  po  1h.  Udział  w
koncertach  i  imprezach  gminnych  i
powiatowych. Zakupiono również nowe
instrumenty  muzyczne:  puzon,  klarnet,
lirę marszową, bęben marszowy, pulpity
do nut, teczki koncertowe.

10 000

5 Powiatowy Związek Kółek
Rolniczych - KOŁO
GOSPODYŃ Wola

Rzędzińska

Warsztaty wielkanocne
Dwa spotkania w formie warsztatów, w
SP  nr  1  Wola  Rzędzińska,  w  trakcie
których  uczestnicy  poznawali  metodę
dekupeage  wykonywania  pisanek.  Na
zakończenie  spotkania  przygotowano
uroczyste śniadanie wielkanocne.

700

6 Powiatowy Związek Kółek
Rolniczych - KOŁO
GOSPODYŃ Wola

Rzędzińska

Warsztaty bożonarodzeniowe
Cztery spotkania w formie warsztatów z
klasami  czawrtymi  Sp  nr  1  Wola
Rzędzińska oraz dwa z KGW Zalasowa i
Jodłówka-Wałki.  W  trakcie  zajęć
uczestnicy  wykonywali  łańcuchy
choinkowe,  aniołki,  ozdabiali  orzechy i
szyszki,  a  także  zdobili  upieczone
pierniczki.

1 000

7 STOWARZYSZENIE
DWÓR ZBYLITOWSKA

GÓRA

100 Lecie Niepodległości
Zawody  strzeleckie  z  broni
pneumatycznej,  wystawa  unikalnych
zdjęć  z  czasów  II  Wojny  Światowej  .
Grill  i  ognisko  ubogacone  śpiewem
pieśni patriotycznych. 

3 000

8 OSP JODŁOWKA- WAŁKI Piknik rodzinny
Występy  uczniów  Szkolno-
Przedszkolnego  oddziału  z  Jodłówki-
Wałek,  poczęstunek  przy  chłopskim
stole, atrakcje dla dzieci, taniec łamaniec
na dwie lewe nogi, quiz zgaduj zgadula
czy  sportowe  zmagania  tylko  dla
twardzieli. 

4 000

9 Parafia pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Woli

Parafialna Orkiestra Dęta
Zakup  nowych  instrumentów

5998



Rzędzińskiej muzycznych  dla  parafialnej  orkiestry
pozwolił  podnieść  poziom  artystyczny
wykonywanych utworów.  Kupiono trzy
nowe  instrumenty:  klarnet,  trąbkę  i
waltornię.

SUMA 50 998

Dział  (852)  POMOC SPOŁECZNA
Rozdział   (85214)  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Nazwa Organizacji Nazwa zadania Przyznane środki
finansowe

1 STOWARZYSZENIE DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POMOCNA DŁOŃ

Wyjazd integracyjny do Krynicy  i
Sarbinowa
Wyjazd  dla  40  dzieci
niepełnosprawnych  wraz  z  matkami
na wypoczynek i zwiedzanie miasta i
okolicy.  Turnus  rehabilitacyjny  do
Sarbinowa  21  dzieci
niepełnosprawnych z matkami. 

10 000

2 PLACÓWKA WSPARCIA 
DZIENNEGO
Przy Parafii Św. Brata Alberta 
w Zgłobicach

Wypoczynek  wakacyjny  dzieci
pochodzących z rodzin
będących  w  trudnej  sytuacji
materialnej – Oaza 2018
Wypoczynek  wakacyjny  w
miejscowości  Poronin.  Dzieci  brały
udział  w  zorganizowanych
wycieczkach górskich i wyjazdach na
baseny  termalne.  W  oazie  udział
wzięło ok. 30 dzieci.

2 500

3 CARITAS DIECEZJI 
TARNOWSKIEJ oddział przy 
Parafii Błonie

Integracja  rodzin,  spotkania  i
zabawy,
wycieczki  dla  dzieci,  młodzieży  i
starszych
W wyjeździe do Wadowic i Krakowa
uczestniczyło  45  osób  –  dzieci  z
rodzicami.  Ponadto  zorganizowano
piknik integracyjny. 

1 000

4 CARITAS DIECEZJI 
TARNOWSKIEJ oddział przy 
Parafii pw.
Miłosierdzia Bożego w Woli 
Rzędzińskiej

Festyn rodzinny 
Festyn  dla  ok.  1000  osób  wspólna
zabawa,  rekreacja,  odpoczynek,
wzmocnienie  więzi  sąsiedzkich  i
rodzinnych,  integracja  wspólnoty
lokalnej.

1 800

5 STOWARZYSZENIE 
RYCERSTWO 

Aktywizacja  osób  starszych  w
Koszycach Wielkich

1 500



NIEPOKALANEJ
Przy parafii pw. Przemienienie 
Pańskiego w Koszycach 
Wielkich

3 dniowy pobyt w Ciężkowicach dla
5  osób  oraz  2  dniowy  pobyt  w
Niepokalanowie dla 5 osób

6 STOWARZYSZENIE 
RYCERSTWO 
NIEPOKALANEJ
Przy parafii pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w 
Porębie Radlnej

Aktywizacja  osób  starszych  w
Porębie Radlnej
3 dniowy pobyt w Ciężkowicach dla
5  osób  oraz  2  dniowy  pobyt  w
Niepokalanowie dla 5 osób

1 500

7 TARNOWSKIE ZRZESZENIE
SPORTOWE 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
START

Obóz sportowo – rehabilitacyjny
Obóz  dla  30  dzieci
niepełnosprawnych  oraz  5  osób
wykwalifikowanej  kadry  trenersko-
rehabilitacyjnej

4 000

8 PLACÓWKA WSPARCIA 
DZIENNEGO przy Parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Woli 
Rzędzińskiej

Oaza dla dzieci
W  oazie  uczestniczyło  około  30
dzieci. Czas trwania – 6 dni.

2 500

9 UKS SPARTAKUS Zgłobice „Jak  radzić  sobie  z  emocjami-
zajęcia z dogoterapii i terapii ręki”
Zajęcia  z  dogoterapii  zorganizowane
dla  3  dzieci  niepełnosprawnych
wymagających pomocy i rehabilitacji.

1 400

SUMA 26 200

Dział  (851)  OCHRONA ZDROWIA 
Rozdział   (85154)  PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 

Nazwa Organizacji Nazwa zadania Przyznane środki
finansowe

1 PARAFIA pw. Miłosierdzia 
Bożego
w Woli Rzędzińskiej

Dzień Dziecka na wesoło i sportowo
W  imprezie  udział  wzięło  ok.  90
osób,  z  miejscowości  Wola
Rzędzińska i Jodłówka -Wałki 

1 000

2 INSTYTUT AKCJI 
KATOLICKIEJ DIECEZJI 
TARNOWSKIEJ
W Woli Rzędzińskiej

Spotkanie  integracyjne  –  Dzień
Seniora
poczęstunek,  wspólna  zabawa,
konkurs  piosenki  biesiadnej,  zabawa
taneczna. 

500

3 STOWARZYSZENIE „KLUB 
AMAZONKA”

Rehabilitacja  kobiet  po
mastektomii
Rehabilitacja  grupy  czterech
amazonek  mających  pooperacyjne
obrzęki  ręki  ,  trudności  z  jej
ruchomością i bóle układu kostnego.

1 000



Czas  trwania  rehabilitacji  to  3
miesiące. 

4 STOWARZYSZENIE „U 
Baczyńskiego” Zgłobice

Profilaktyka  dzieci  i  młodzieży:
pozytywny  rozwój  dzieci  i
młodzieży, zachowania ryzykowne
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
klasy  IV-VII,  mające  na  celu
ukierunkowanie  na  rozwijanie
mocnych stron, dzięki którym młody
człowiek staje się bardziej odporny na
działanie  czynników ryzyka.  Cykl  7
warsztatów: „Warsztaty pozytywnego
rozwoju”,  „Zachowania  ryzykowne”,
prowadzone 2 razy po 45 minut  dla
każdej klasy. 

500

5 POLSKA FUNDACJA 
KULTURY I ROZWOJU 
Koszyce Wielkie

Uwolnij swoje pasje, uwolnij swoje
emocje –
Warsztaty artystyczno
–  terapeutyczne  dla  dzieci  i
młodzieży
Warsztaty skierowane były do grupy
dzieci  w  wieku  7-9  lat,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  dzieci
z  rodzin  dotkniętych  problemem
alkoholizmu.  Miały na celu rozwijać
artystyczne pasje i zainteresowania. 

1 000

6 FUNDACJA IMPULS 
ROZWOJU w Tarnowie

„NieBoRak”  -  upowszechnianie
wiedzy o nowotworach
wśród  młodzieży  mieszkańców
Gminy Tarnów
Warsztaty 

500

7 MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ 
POLSKIEGO CZERWONEGO
KRZYŻA
w Tarnowie

Organizacja dla dzieci i  młodzieży
kursów  z  udzielenie  pierwszej
pomocy”
Kursy dla dzieci z pierwszej pomocy
w  szkołach  podstawowych  w  Woli
Rzędzińskiej  –  22  uczniów  i
Tarnowcu – 45 uczniów.

1 500

8 Stowarzyszenie Integracyjne 
„DWÓR” Zbylitowska Góra

Piknik hipoterapeutyczny 
Grupa  hipoterapeutów  zapoznała
uczestników pikniku z dobroczynnym
wpływem  terapii  z  wykorzystanie
koni  w  przypadku  schorzeń
psychicznych,  somatycznych  oraz  u
osób z  upośledzeniem umysłowym i
autyzmem. 

2 000

SUMA 8 000



SPORT – dotacja na sumę 510 000 dla 22 organizacji

KULTURA – dotacja na sumę 51 000 dla 7 organizacji 

POMOC SPOŁECZNA – dotacja na sumę 26 200 dla 9 organizacji

OCHRONA ZDROWIA – dotacja na sumę 8 000 dla 8 organizacji
 
W roku 2018 współpracowało z Urzędem Gminy Tarnów 41 organizacji pozarządowych.
Łącznie z zaplanowanych 600 000,00 zł przekazano organizacjom 595 200,00 zł.
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