
ZARZĄDZENIE NR 470/2021 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie harmonogramu ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu działań pożytku publicznego na 2022 rok 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz 
Uchwały Nr LII/530/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Ustala się harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 
realizowanych w 2022 roku, z zakresu działań pożytku publicznego, określonych w Programie współpracy 
Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej 
Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Dariusz Bożek 
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Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 470/2021 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30.12.2021 r. 
 
Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w Programu 
współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 
 

Lp. 
Zakres otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań 
publicznych 

Planowana 
kwota 

przeznaczona 
na dotacje 
w 2022 r. 

Komórka 
organizacyjna Urzędu 
Miasta Tarnobrzega 
realizująca otwarty 

konkurs ofert 

Termin 
ogłoszenia 
konkursu 

1. 

Pomoc społeczna - zapewnienie 
schronienia wraz z wyżywieniem 
osobom bezdomnym na terenie 
Gminy Tarnobrzeg 

600 000,00 zł 
Wydział Organizacji 

i Partycypacji 
Społecznej 

I połowa                  
grudnia 2021 r. 

2. 

Pomoc społeczna - Prowadzenie 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 
wychowanków, w tym z 2 
miejscami interwencyjnymi 

700 000,00 zł 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 

I połowa                  
grudnia 2021 r. 

3. 

Pomoc społeczna - świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
w miejscu zamieszkania 

393 060,00 zł 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 
I połowa                  
grudnia 2021 r. 

4. 
Pomoc społeczna - świadczenie 
usług opieki wytchnieniowej nad 
osobami niesamodzielnymi 

Wysokość 
środków 

przeznaczonych 
na realizację 

zadania zostanie 
ogłoszona przez 

Wojewodę 
Podkarpackiego  

 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 

I kwartał 2022 r. 

5. 
Pomoc społeczna - świadczenie 
usług asystenta osoby 
niepełnosprawnej 

Wysokość 
środków 

przeznaczonych 
na realizację 

zadania zostanie 
ogłoszona przez 

Wojewodę 
Podkarpackiego  

 

 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 

I kwartał 2022 r. 
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6. Pomoc społeczna – inne zadania 80 000,00 zł 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 

II połowa  
grudnia 2021 r. 

7. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom          
i patologiom społecznym  

530 000,00 zł 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 

I połowa  
stycznia 2022 r.  

8. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom          
i patologiom społecznym – 
Kolonie i obozy, „Lato w 
mieście” 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 

marzec -  
kwiecień 2022 r.  

9. Sport i turystyka 300 000,00 zł 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 

II połowa  
grudnia 2021 r. 

10. Kultura 140 000,00 zł 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 

Konkurs nr 1:  
styczeń 2022 r. 

Konkurs nr 2: 
maj 2022 r. 

11. 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

12 000,00 zł 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 
styczeń 2022 r. 

12. 

Działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych poprzez utworzenie 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych 

60 000,00 zł 

Wydział Organizacji 

i Partycypacji 

Społecznej 
Nabór ciągły 
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