
 

1 
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA TARNOBRZEGA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

WYMIENIONYMI 

W ART. 3 UST. 3 USTAWY 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnobrzeg, marzec 2018 

  



 

2 
 

 

Organizacje pozarządowe, zwane trzecim sektorem, to ważni partnerzy Miasta 

Tarnobrzega w realizacji zadań publicznych. Współpraca samorządu tarnobrzeskiego 

z organizacjami pozarządowymi oparta jest na zapisach ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz uchwalanym corocznie „Programie współpracy Miasta 

Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. 

Wymieniony Program współpracy reguluje zasady współdziałania samorządu z organizacjami 

działającymi na terenie Miasta Tarnobrzega i na rzecz jego mieszkańców. Program na 2017 rok 

został przyjęty uchwałą Nr XXXV/345/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 listopada 

2016 roku. 

Dokument ten wyznaczał główne kierunki współpracy na linii samorząd - organizacje 

pozarządowe opierającej się na pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności 

oraz jawności. Działania oparte na tych zasadach umożliwiały organizacjom realizację 

projektów, ale także zaspokajały potrzeby społeczne mieszkańców miasta, wzmacniały pozycję 

trzeciego sektora wśród obywateli, zwiększały jego rolę jako partnera dla Miasta. 

Miasto w 2017 roku współpracowało z organizacjami w sposób finansowy 

i pozafinansowy w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie tworzenia systemowych 

rozwiązań ważnych problemów społecznych, określania potrzeb społecznych i sposobu ich 

zaspokajania. 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w sferze finansowej polegała na 

zlecaniu i dofinansowaniu zadań publicznych. W 2017 roku zlecano zadania w pięciu 

zakresach, uznanych w Programie współpracy za priorytetowe, na które zabezpieczonych 

zostało w budżecie Miasta Tarnobrzega łącznie 1 544 530,00 zł. W kwocie tej nie 

uwzględniono środków na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W 2017 roku ze środków własnych Miasto Tarnobrzeg realizowało współpracę 

finansową z organizacjami pozarządowymi w poniższych zakresach, obszarach i kwotach 

przeznaczonych na ich realizację: 
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1. Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom – 560 000 zł: 

a) prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: pozalekcyjne zajęcia 

sportowe – 60 000,00 zł 

b) prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: dofinansowanie 

inicjatyw i projektów promujących trzeźwość oraz szkolnych programów profilaktycznych 

organizowanych przez niepubliczne placówki oświatowe - 50 000,00 zł 

c) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia: 

współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego 

życia – 50 000,00 zł 

d) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia: 

współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów 

narkomanii – 20 000,00 zł 

e) wspieranie działalności świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i harcówek: 

pomoc finansowa w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych – 220 000,00 zł 

f) lato w mieście – 60 000,00 zł 

g) organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii 

organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 100 000,00 zł 

 

2. W zakresie Pomocy społecznej – zaplanowano w budżecie Miasta Tarnobrzega – 

624 530,00 zl w obszarach: 

a) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin, 

b) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

c) przeciwdziałania problemom niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, 

d) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji osób chorych i starszych, 

e) prowadzenia działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin osób niepełnosprawnych, 

f) wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

g) wspieranie integracji osób niepełnosprawnych, 

h) integracji środowiska seniorów, 

i) aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej seniorów. Na powyższe zadania 

zaplanowano 75 000,00 zł 

j) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, czyli prowadzenie Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 podopiecznych. Na ten cel zaplanowano 

549 530,00 zł. Jest to zadanie publiczne, które realizowane jest przez trzy lata od 01.01.2017 

do 31.12.2019 roku. 

 

3. W zakresie Sportu i turystyki – zaplanowano w budżecie Miasta Tarnobrzega – 

300 000,00 zł – w obszarach: 

a) wspieranie działań o charakterze rekreacyjno–sportowym, 
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b) wspierania szkolenia w zakresie sportu, 

c) organizacji miejskich imprez sportowo – rekreacyjnych, 

d) promocję tarnobrzeskiego sportu, 

e) rozwoju i upowszechniania sportu w środowisku osób starych oraz osób niepełnosprawnych, 

f) wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny; 

g) wytyczania, znakowania i utrzymania szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez 

gminę; 

h) promocja marki Tarnobrzeg, Jezioro Tarnobrzeskie i Zamek Dzikowski. 

 

4. W zakresie Kultury - – zaplanowano w budżecie Miasta Tarnobrzega – 50 000,00 zł – 

w obszarach: 

a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej, 

b) prowadzenia działalności wspomagającej podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, 

c) organizowania festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, 

wystaw, kiermaszów, konfrontacji artystycznych i innych imprez, 

d) ochrony kultury ludowej i promowania kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości 

artystycznej, 

e) inicjatywy wydawnicze, 

f) upowszechnianie czytelnictwa, 

g) projekty wpisujące się w obchody Dni Tarnobrzega. 

 

5. W zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 

zaplanowano w budżecie Miasta Tarnobrzega 10 000,00 zł - w obszarach: 

a) edukacji ekologicznej, 

b) wspierania działań proekologicznych obejmujących m.in. ochronę zwierząt, w tym także 

bezdomnych oraz dziedzictwa przyrodniczego, 

c) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony środowiska. 

 

 

Otwarte konkursy ofert 

Podstawowym trybem zlecania zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest 

tryb konkursowy. Na zada zadania publiczne, które realizowano w 2017 roku ogłoszono 11 

otwartych konkursach ofert (przy czym sześć dotyczyło jednego zakresu: ochrony zdrowia 
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i zapobiegania zjawiskom patologicznym, a dwa zakresu pomocy społecznej). Złożonych 

zostało łącznie 147 ofert, a w wyniku analizy złożonych projektów pod względem formalnym 

i merytorycznym podpisanych zostało 118 umów, zgodnie z poniższym wykazem: 

 

1. Ochrona zdrowia i zapobieganie zjawiskom patologicznym (ogłoszono sześć otwartych 

konkursów ofert):  

a) złożono 60 ofert, 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 58 umów 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 

490 873,00 zł; 

e) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł -  33 umowy; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 18 umów; 

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 7 umowy; 

 

2. Pomoc społeczna: 

a) złożono 17 ofert, 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 10 umów 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 614 030,00 zł, 

w tym 64 500,00 zł na zadania jednoroczne i 549 530,00 zł na zadanie trzyletnie.; 

c) nie było umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Prezydenta bądź 

organizację z przyczyn zależnych od organizacji, 

d) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł -  5 umów; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 3 umowa; 

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 2 umowa; 

e) dokonano zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej 

wysokości w kwocie 15 950,00 zł (dwie organizacje). 
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3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 

a) złożono 3 oferty; 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 2 umowy 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 9 400,00 zł; 

c) nie było umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Prezydenta bądź 

organizację z przyczyn zależnych od organizacji; 

d) jedna organizacja nie przystąpiła do podpisania umowy i realizacji zadania, pomimo przyznanej 

dotacji; 

e) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł -  1 umowa; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 1 umowa; 

f) nie było zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej 

wysokości. 

 

5. Kultura: 

a) złożono 21 ofert; 

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 10 umów 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 46 000,00 zł; 

c) jedna organizacja nie przystąpiła do podpisania umowy i realizacji zadania, pomimo przyznanej 

dotacji; 

d) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 7 umów; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 3 umowy; 

e) dokonano zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej 

wysokości w kwocie 130,40 zł, (dwie organizacje). 

 

6. Sport i turystyka: 

a) złożono 46 ofert, 
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b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 38 umów 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie na łączną kwotę 264 000,00 zł, 

c) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł -  24 umowy; 

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 9 umów; 

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 5 umowy; 

d) jedna organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 758,67 zł (trzy 

organizacje). 

 

Tryb pozakonkursowy 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się forma dotacji, przyznawanej w trybie tzw. „małego 

grantu”. Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pozarządowej i wolontariacie Gmina 

Tarnobrzeg uznając celowość zadania zaproponowanego z własnej inicjatywy przez 

organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, może zlecić 

jej realizację tego zadania przyznając dotację. Dotacja jednak nie może przekroczyć 

jednorazowo kwoty 10 000 zł. 

W 2017 roku na „małe granty” organizacje złożyły 20 wniosków z własnej inicjatywy. Miasto 

dofinansowało16 zadań (9 z zakresu sportu i turystyki, 1 z zakresu kultury, 4 z zakresu pomocy 

społecznej i 2 z zakresu ochrony zdrowia), na łączną kwotę 63 528,20 zł, co stanowi 4,11% 

środków przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych w 2017 roku. Małym 

grantem wsparto: 

- Klub Sportowy SIARKA Tarnobrzeg, 

- Stowarzyszenie ESTEKA, 

- Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg, 

- Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate, 

- Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń”, 

- Okręgowy Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu, 

- PTTK Oddział w Tarnobrzegu, 

- UKS Delfin, 

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, 

- Jacht Klub Kotwica, 
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- Podkarpacki Oddział PCK, 

- Fundacja Wychowania i Rodziny im. Jana Pawła II, 

- Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne 

- Klub Biegacza Witar. 

 

  przy czym: 

- w kwocie dofinansowania poniżej 5 000,00 zł podpisano 11 umów na realizację zadania w 

tym trybie; 

- w kwocie dofinansowania powyżej 5 000,00 zł podpisanych zostało 5 umów. 

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

W 2017 roku ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, Prezydent Miasta Tarnobrzega zorganizował dwa otwarte szkolenia dla 

przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, w tym szkolenie z prawidłowego 

wypełniania wniosków ofertowych oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych, które prowadzili pracownicy Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury: Robert 

Chrząstek oraz Sylwester Szczepocki.  

Prezydent Miasta Tarnobrzega przeprowadził też konsultacje Programu współpracy 

Miasta Tarnobrzega na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W ciągu całego roku 2017 na stronie internetowej Urzędu Miasta na bieżąco 

prowadzona była zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym, w którym publikowane 

były wszystkie najważniejsze informacje dotyczące NGO: ogłoszenia własnych oraz 

zewnętrznych otwartych konkursów ofert oraz zewnętrznych, rozstrzygnięcia konkursów, 

informacje o szkoleniach a także baza organizacji pozarządowych. 

Publikowano również informacje o sukcesach, realizowanych zadaniach przez 

tarnobrzeskie organizacje pozarządowe, co stanowiło element szerokiej promocji działalności 

tych organizacji. 

Prezydent Miasta Tarnobrzega wsparł swoim honorowym patronatem 66 inicjatyw 

realizowanych przez organizacje, wykonujące zadania na rzecz miasta Tarnobrzega i jego 
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mieszkańców. Urząd Miasta Tarnobrzega wsparciem objął również 20 imprez realizowanych 

przez organizacje pozarządowe. Organizatorom nieodpłatnie przekazano nagrody rzeczowe, 

medale i puchary na potrzeby realizowanych przez nie imprez w mieście. Na to zadanie wydano 

z budżetu Miasta Tarnobrzega, będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury 

9 474.78 zł. 
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ANEKS: Tabele z wykazem rozliczonych dotacji za 2017 rok 

 

WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU SPORTU I TURYSTYKI, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY 

MIASTA TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK 
 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Przyznana kwota 

dotacji 
W 2017 r. 

Dotacja 
rozliczona 

Uwagi 

1. UKS „Delfin”  

Wspieranie działań  
o charakterze 
rekreacyjno - 
sportowych 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

2. 
Tarnobrzeski Klub 
Kyokushin Karate 

Upowszechnianie 
Kultury Fizycznej - Karate  
- Szkolenie dzieci  
i młodzieży i dorosłych 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

3. UKS „Budowlanka” 

Zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży, 
realizowane przez UKS 
Budowlanka  
w Tarnobrzegu 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

4. 
Klub Tenisa 
Stołowego   
w Tarnobrzegu 

Wpieranie działań  
o charakterze 
rekreacyjno - 
sportowym, wspieranie 
szkolenia w zakresie 
sportu 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

5. 
Stowarzyszenie  
„Nasza Budowlanka”  

Zajęcia turystyczno 
- krajoznawcze i 
sportowe dla dzieci i 
młodzieży Polskiej i 
Ukraińskiej  mieszkającej 
w internacie ZSP Nr 3 w 
Tarnobrzegu 

1 000,00 zł 989,94 zł 

10,06 zł do zwrotu 
(dotacja) 
Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

6. 
Klub Kajakowy 
Jezioro Tarnobrzeg 

Wspieranie szkoleń  
w zakresie sportu 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

7. „AQUA – SWIM” 

Wspieranie działań  
o charakterze 
rekreacyjno  
- sportowym 
 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

8. 
Klub Biegacza 
„Witar” 

Rekreacja ruchowo 
biegowa 

25 000,00 zł 24 759,39 zł 

240,61 zł  
do zwrotu (dotacja) 
Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

9. UKS „Dziewiątka” 
Żyjmy zdrowo na 
sportowo 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

10. 
Ognisko TKKF 
„Siarka” 

Organizacja imprez 
rekreacyjno - 
sportowych typu spływy 
kajakowe, regaty 
kajakowe, biegi masowe, 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 
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kuligi, festyny 
rekreacyjne  
dla dzieci i młodzieży 

11. UKS „Hetman” 

Wspieranie działań  
o charakterze 
rekreacyjno  
– sportowym 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

12. ULKS „Dzikowiak” 

Zajęcia sportowo 
rekreacyjne w ramach 
sekcji przy ULKS 
Dzikowiak 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

13. Liga Obrony Kraju  Szkolna Liga Strzelecka 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

14. UKS „Czwórka” 

Wpieranie działań  
o charakterze 
rekreacyjno  
- sportowym 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

15. UKS „Bartosz” 

„Wybieram ruch”  
– propagowanie sportu  
i aktywności ruchowej 
jako stylu życia 
młodzieży  
w Tarnobrzegu 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

16. OPZW w Tarnobrzegu 
Organizacja imprez 
wędkarskich, edukacja 
ekologiczna 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

18. KS „Siarka” 
Wspieranie szkolenia  
w zakresie sportu 

30 000,00 zł 30 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

19. 
Stowarzyszenie Jacht 
Klub „Kotwica” 

Mistrzostwa Polski  
w Żeglarstwie dla dzieci  
do lat 9 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

20. 
Stowarzyszenie Jacht 
Klub „Kotwica” 

Edukacja żeglarska dzieci  
i młodzieży Junga i Kadet  
w Tarnobrzegu nad 
Jeziorem Tarnobrzeg 
 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

21. 
Stowarzyszenie 
ESTEKA 

VII Rajd Konny  
– Tarnobrzeg - Jezioro 
Tarnobrzeskie 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

22. 
Stowarzyszenie 
ESTEKA 

Szkółka jeździecka 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

23. 
Stowarzyszenie 
ESTEKA 

Gramy w Tarnobrzegu 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

24. 
Związek Strzelecki 
„Strzelec”  

XXII Marsz Szlakiem 
Walk Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego po 
Ziemi Sandomierskiej  
„Konary 2017” 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

25. 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu 

Organizacja VI 
Podkarpackiego Mityngu 
Kolarskiego Olimpiad 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 
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Szkół Specjalnych  
w Tarnobrzegu 

Specjalnych 
Organizacja XVII 
Podkarpackiego Turnieju 
Tenisa Stołowego 
Olimpiad Specjalnych 
XII Mityngu w Trójboju 
Siłowym Olimpiad 
Specjalnych 

26. UKS „Jedynka” 
Sport i rekreacja 
sposobem na lepsze 
życie 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

27. 
Stowarzyszenie na 
rzecz ekologii i 
turystyki PROLANDER  

Tenis stołowy - zdrowie  
i integracja osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

28. 
Stowarzyszenie na 
rzecz ekologii i 
turystyki PROLANDER  

Rozgrywki Amatorskiej 
Ligi Tenisa Stołowego 
ALTS Tarnobrzeg 

1 000,00 zł 492,00 zł 

508,00 zł  
do zwrotu (dotacja) 
Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

29. 
UTW przy PWSZ w 
Tarnobrzegu  

Upowszechnianie sportu  
w środowisku osób 
starszych w tym 
niepełnosprawnych 

4 500,00 zł 4 500,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

31. 
Tarnobrzeski Klub 
Karate  

Organizacja zajęć 
sportowych karate, 
kickboxingu 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

32. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 
Chorujących 
Psychicznie 
„OGNIWO” 

Biegiem do zdrowia  
i integracji 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

33. 

Tarnobrzeskie 
Stowarzyszenie 
Sympatyków Piłki 
Siatkowej 

Tarnobrzeska Amatorska 
Liga Piłki Siatkowej  
– pomimo dzielącej 
zespoły siatki łączymy 
pokolenia 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

34. 
Klub Piłki Siatkowej 
„Siarka” 

Szkolenie dzieci i 
młodzieży w dyscyplinie - 
piłki siatkowej oraz 
udział w rozgrywkach 
PWZPS 

40 000,00 zł 40 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

35. 
Tarnobrzeski Klub 
Szachowy  

Działalność sportowa 
Tarnobrzeskiego Klubu 
Szachowego 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

36. UKS „ESKA” 

Organizacja różnych 
form aktywności 
ruchowej dla dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

37. 

Tarnobrzeskie 
Stowarzyszenie 
Sympatyków 
Młodych Koszykarzy  

Wybieram koszykówkę  
– szkolenie dzieci  
i młodzieży 

30 000,00 zł 30 000,00 zł 

Weryfikacja 
sprawozdania 
końcowego  
w Biurze Kontroli 

38. 
Tarnobrzeski Klub 
Tenisowy 

Żyj tenisowo, graj 
kolorowo 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 
Weryfikacja 
sprawozdania 
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końcowego  
w Biurze Kontroli  

39. 
Siarka Tarnobrzeg 
S.A.  

II Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej API 
CUP w Zakopanem 17-
19.03.2017 

3 958,20 zł 3 958,20 zł Mały grant 

40. 
Tarnobrzeski Klub 
Kyokushin Karate  

Przedszkolak Karateka 10 000,00 zł 10 000,00 zł Mały grant  

41. 

Okręg Polskiego 
Związku 
Wędkarskiego w 
Tarnobrzegu 

Organizacja zawodów 
wędkarskich z okazji 
Dnia Dziecka 

2 000,00 zł 1 999,99 zł 
0,01 zł  
do zwrotu (dotacja) 
Mały grant 

42. 
Oddział Miejski PTTK 
„Siarkopol” w 
Tarnobrzegu 

Utworzenie i obsługa 
punktu informacji 
turystycznej 

5 430,00 zł 5 430,00 zł Mały grant 

43. 
Integracyjny Klub 
Sportowy Tarnobrzeg 

Udział w V Memoriale  
im. Adama Borczucha  
w Tenisie Stołowym 
Osób 
Niepełnosprawnych  
w Radomiu 

1 000,00 zł 1 000,00 zł Mały grant 

44. 
UKS „Delfin” 
Tarnobrzeg 

I Długodystansowe 
Zawody Pływackie na 
Jeziorze Tarnobrzeskim 
im. Józefa Salika 

850,00 zł 850,00 zł Mały grant 

45. 
Stowarzyszenie Jacht 
Klub „Kotwica” 

IV Jesienne Mistrzostwa 
Tarnobrzega o Puchar 
Prezydenta Miasta 

1 500,00 zł 1 500,00 zł Mały grant 

46. 
Stowarzyszenie 
Esteka 

Impreza sportowo  
- rekreacyjna XIV Parada 
Mikołajów 

10 000,00 zł 10 000,00 zł Mały grant 

47. 
Klub Biegacza 
„Witar” 

Sztafeta pamięci Alfreda 
Freyera 

3 200,00 zł 3 190,00 zł 
10,00 zł  
do zwrotu (dotacja) 
Mały grant 

 Razem:  299 938,20 zł 299 169,58 zł 
768,62 zł  
do zwrotu 
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WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY 

MIASTA TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK 
 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota dotacji 
Rozliczenie 

dotacji 
Uwagi 

1. 
Stowarzyszenie Amazonek 
„Pomocna Dłoń”  

Amazonko dąż do 
sprawności (wspieranie 
edukacji i rehabilitacji 
osób 
niepełnosprawnych)  

2 000,00 zł 
2 000,00 zł - 

2. 
Stowarzyszenie 
Tarnobrzeski Bank 
Żywności  

Wspieranie działań 
mających na celu 
poprawę sytuacji 
rodzin Tarnobrzeskie  

30 000,00 zł 
30 000,00 zł 

W trakcie 

wyjaśniania 

wkładu 

własnego 

3. 
Caritas Diecezji 
Sandomierskiej  

Wspieranie edukacji i 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
2017 roku”  

1 000,00 zł 
1 000,00 zł - 

4. 
Caritas Diecezji 
Sandomierskiej  

Wspieranie działań 
mających na celu 
poprawę sytuacji osób 
chorych i starszych w 
2017 roku  

1 000,00 zł 
1 000,00 zł - 

5. 
Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe 
INTER-AKCJA  

Integracja Środowiska 
Seniorów  

16 000,00 zł 
16 000,00 zł 

Zadanie w 

trakcie 

wyjaśniania 

6. Stowarzyszenie ESTEKA  Hipoterapia to zdrowie  5 000,00 zł 
5 000,00 zł 

W trakcie 

wyjaśniania 

wkładu 

własnego 

7. 

Sandomierskie 
Stowarzyszenie Rodzin i 
Przyjaciół Zdrowia 
Psychicznego „Nadzieja”  

Prowadzenie punktu 
wsparcia dla osób 
chorujących 
psychicznie, ich rodzin i 
opiekunów (wspieranie 
integracji osób 
niepełnosprawnych)  

1 000,00 zł 
1 000,00 zł 

W trakcie 

wyjaśniania 

wkładu 

własnego  

8. 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku przy PWSZ im. prof. 
Stanisława Tarnowskiego 
w Tarnobrzegu  

Integracja środowiska 
seniorów poprzez 
edukację, rozwijanie 
zainteresowań oraz 
aktywność społeczną  

5 000,00 zł 
4800,00 zł 

Zwrot 200,00 

zł  

05.01.2018 

9. 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zespołu Szkół Specjalnych  

Wczesna interwencja 
szansą rozwoju dziecka  

3 500,00 zł 
3 500,00 zł 

W trakcie 

wyjaśniania 

10. 
Stowarzyszenie Amazonek 
„Pomocna Dłoń” 

Profilaktyka krokiem 
do zdrowia 

1 660,00 zł 
1 660,00 zł Mały grant 

11. 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku przy PWSZ im. prof. 

Konferencja 
popularno-naukowa 

6 000,00 zł 
3 000,00 zł Mały grant 
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Stanisława Tarnowskiego 
w Tarnobrzegu 

skierowana do 
środowiska seniorów, 
opracowanie i wydanie 
okolicznościowego 
biuletynu UTW 

Zwrot 

3 000,00 zł 

niewykorzysta

nej dotacji 

12. 

Podkarpacki Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w 
Rzeszowie 

Obchody Dni 
Honorowego 
Krwiodawstwa 

2 000,00 zł 
2 000,00 zł Mały grant  

13. 
Tarnobrzeskie 
Towarzystwo Historyczne 

Aktywizacja i integracja 
środowiska seniorów 
poprzez promocję 
historycznych postaci i 
wydarzenia 
sportowego 
związanego z 
Tarnobrzegiem 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł Mały grant 

Razem 77 160,00 73 960,00 zł - 
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WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – PLACÓWKA OPIEKUŃCZO 

WYCHOWAWCZA, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA 

TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK 
 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota dotacji 
Rozliczenie 

dotacji 
Uwagi 

1. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej 

Prowadzenie 

placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu 

socjalnego dla 14 

wychowanków 

549 530,40 zł 533 780,00 zł 

Dokonano  

zwrotu 

15 750,00 zł 

(zadanie 

trzyletnie, 

sprawozdanie 

w trakcie 

analizy) 

Razem 549 530,40 zł 533 780,00 zł - 
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WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA 

TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK 
 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota dotacji 
Rozliczenie 

dotacji 
Uwagi 

1. 
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Artystycznych „Fram” 
Zamień plastik na fantastik 1 400,00 zł 1 400,00 zł 

W trakcie 

wyjaśniania 

2. 

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 

„Chrońmy 

Zwierzęta”/Tarnobrzeskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zwierząt „Ogród Św. 

Franciszka” 

Stajesz się na zawsze 

odpowiedzialny za to co 

oswoiłeś 

8 000,00 zł 8 000,00 zł  
W trakcie 

wyjaśniania 

Razem 10 000,00 10 000,00 - 
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WYKAZ ROZLICZONYCH DOTACJI Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU KULTURY, OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA 

TARNOBRZEGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK 
 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

dotacji 

Rozliczenie 

dotacji 
Uwagi 

1. 

Związek Strzelecki „Strzelec” 

Organizacja Społeczno-

Wychowawcza Samodzielna 

Jednostka Strzelecka 2002 

Tarnobrzeg 

Obchody 25-lecia 

reaktywacji „Strzelca” w 

Tarnobrzegu 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 
W trakcie 

wyjaśniania 

2. 

Chorągiew Podkarpacka Związku 

Harcerstwa Polskiego, Hufiec 

Tarnobrzeg 

Harcerski program 

wychowania 

patriotycznego i 

obywatelskiego 

15 000,00 zł 14 900,00 zł 
Do zwrotu 

100,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie „Nasz Sobów” w 

Tarnobrzegu 
Dzisiaj Sobów 2 000,00 zł 2 000,00 zł - 

4. 

Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej w Parafii Miłosierdzia 

Bożego w Tarnobrzegu 

Organizacja Dnia Święto 

Rodziny oraz Marszu dla 

Życia i Rodzin 

3 000,00 zł 3 000,00 zł - 

5. Stowarzyszenie INTEGRA Dzień Dziecka z Integrą 1 000,00 zł 969,60 zł 

Do zwrotu 

30,40 zł 

Sprawozdan

ie w trakcie 

wyjaśniania 

6. Stowarzyszenie PLUS 
Komiksowy Bartosz 

edycja II 
2 000,00 zł 2 000,00 zł 

W trakcie 

wyjaśniania 

7. Stowarzyszenie PLUS Kuźnia Rysunku 1 000,00 zł 1 000,00 zł 
W trakcie 

wyjaśniania 

8. Stowarzyszenie ESTEKA Straszony 2017 3 000,00 zł 3 000,00 zł - 

9. Stowarzyszenie ESTEKA 

Tarnobrzeg – Miasto z 

artystyczną duszą – V 

edycja 

2 000,00 zł 2 000,00 zł - 

10. 
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Artystycznych „FRAM” 
Tarnobrzeskie Historyje 14 000,00 zł 14 000,00 zł 

W trakcie 

wyjaśniania 

11. Stowarzyszenie ESTEKA 
Wsparcie organizacji 

obchodów 11 Listopada 
2 500,00 zł 2 500,00 zł Mały grant 

Razem 48 500,00 zł 48 369,60 zł - 

 


