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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2014

Tarnobrzeg, kwiecień 2015
Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega

Miasto Tarnobrzeg współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie Programu współpracy. Jest to dokument opracowywany co roku wspólnie przez
Urząd Miasta oraz różnego rodzaju organizacje i podmioty. Dokument jest przyjmowany
uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
został przyjęty uchwałą Nr XLIX/624/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 października
2013 roku.
Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę
1 680 000 zł.
Głównym celem istnienia Programu jest poprawa współpracy między samorządem,
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej
konkurencji i jawności.
Współpraca obejmuje zadania z zakresu sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem współpracy
jest:
1. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
2. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
3. realizacja zadań Miasta Tarnobrzega w sferze pożytku publicznego.
Miasto Tarnobrzeg na podstawie Programu Współpracy na rok 2014 mogło podejmować
wspólne działania w m. in. następujących formach:
- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, dofinansowanych z budżetu Miasta
Tarnobrzeg, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
- zbierania opinii i uwag organizacji w przedmiocie współpracy;
- prowadzenia zaktualizowanej bazy danych na temat organizacji pozarządowych
działających na terenie Miasta Tarnobrzega;
- przeprowadzenia konsultacji.

2

Współpraca finansowa Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi

OTWARTE KONKURSY OFERT
Na 2014 rok Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłosił łącznie siedem konkursów z sześciu
zakresów dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Współpraca finansowa Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi w roku 2014
obejmowała zadania z zakresu:







pomocy społecznej
ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom
sportu
kultury
porządku i bezpieczeństwa publicznego
ekologii i ochrony środowiska

Na w/w konkursy wpłynęło 152 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację
141 projektów.

1) Wsparcie finansowe w formie dotacji z budżetu gminy z zakresu pomocy społecznej
otrzymało siedem organizacji pozarządowych z terenu miasta Tarnobrzega
wspierających i udzielających opieki i pomocy mieszkańcom na łączną kwotę
100 600 zł, m. in. poprzez przekazywanie żywności, pomoc osobom bezdomnym
i w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie edukacji i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych czy poprzez integrację środowiska seniorów.
Także z zakresu pomocy społecznej, od 1 stycznia 2014 roku realizowana jest
trzyletnia umowa na „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie
placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w
obiekcie przy ulicy Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu. Zadanie to realizuje
Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu.
Jest to jedyne zdanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Współpracy
miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi. Wysokość dofinansowania na
prowadzenie placówki na okres 3 lat wynosi 1 651 489 zł.
2) Wsparcie finansowe w ramach zadania ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom
wynosiło łącznie 420 000 zł.
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Z zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano utrzymanie siedmiu świetlic
terapeutycznych i dwóch ognisk wychowawczych działających na terenie miasta, na
łączną kwotę 189 000 zł. W ramach swojej działalności świetlice prowadziły zadania
wychowawczo – profilaktyczne z około 650 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o
podłożu patologii środowiskowej, to jest uzależnień alkoholowych i zaniedbań
środowiskowych.
Dotacje na organizację akcji „Lato w mieście” otrzymało dziewięć organizacji na
łączną kwotę 39 800 zł W ramach akcji organizowane były wycieczki krajoznawcze,
bezpłatne seanse filmowe. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach z nauki pływania na
basenie, a także w zajęciach sportowych i plastycznych. Ogółem podczas akcji odbyło
się około 110 imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych. Imprezy organizowane
niemal codziennie cieszyły się wśród dzieci i rodziców dużym powodzeniem. Z zajęć
odbywających się na terenie miasta skorzystało ok. 5 000 dzieci.
Dofinansowanie przyznano także na wypoczynek dzieci i młodzieży w postaci
obozów i kolonii. Miasto dofinansowało wypoczynek letni w postaci obozów i kolonii
na łączną kwotę 74.266,30 -zł. Z tej oferty wypoczynku skorzystało 660 uczestników.
Dotacje na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych otrzymało dziesięć
organizacji na łączną kwotę 48 500 zł. Łącznie w zajęciach uczestniczyło ok. 800
uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych i średnich. W ramach tego zadania
organizowane były zajęcia pozalekcyjne koszykówki, siatkówki, karate, tenisa
stołowego, a także szachów oraz integracyjne zajęcia sportowe.
Dotacje na wsparcie działalności organizacji służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych otrzymało osiem organizacji na łączną kwotę 48 100 zł. Dzięki temu
mógł funkcjonować Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy prowadzony przez
Stowarzyszenie Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie, zorganizowano
także konkursy plastyczne.
Dotacje na wsparcie działalności organizacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii
otrzymało pięć organizacji na łączną kwotę 11 000 zł.
3) Wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wynosiło
351 500 zł. Dofinansowanie przyznano 34 organizacjom na realizację 47 zadań.
4) W konkursie z zakresu Bezpieczeństwa i porządku publicznego wpłynęło 5 ofert
i każda otrzymała dofinansowanie na realizację swojego zadania. Łączna kwota
przyznanych środków wyniosła 11 000 zł.
5) Wsparcie finansowe w ramach zadania Ekologia i ochrona środowiska otrzymało
jedno stowarzyszenie „Chrońmy zwierzęta”, na łączną kwotę 10 000 zł.
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6) W ramach otwartego konkursu ofert wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu
kultury przyznano czternastu organizacjom na zrealizowanie szesnastu zadań na
łączną kwotę 75 000 zł.

TRYB POZAKONKURSOWY
W trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, w 2014 roku wpłynęła jedna oferta, która została rozpatrzona
negatywnie ze względu na niespełnianie wymogów określonych w ustawie.

W załączniku do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykaz dotacji przyznanych
w 2014 roku w ramach otwartych konkursów ofert.

WYSOKOŚĆ DOTACJI
Dotacje do 5 000 zł
Pomoc społeczna – 6
Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom – 44
Sport - 19
Kultura – 11
Ochrona środowiska – 0
Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 4
Razem: 84

Dotacje powyżej 5 000 do 20 000 zł
Pomoc społeczna – 2
Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom – 23
Sport - 10
Kultura – 6
Ochrona środowiska – 1
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 1
Razem: 43

Dotacje powyżej 20 000 zł
Pomoc społeczna – 2
Ochrona zdrowi i zapobieganie patologiom – 4
Sport - 8
Kultura – 0
Ochrona środowiska – 0
Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 0
Razem: 14

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W 2014 roku w ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, Prezydent Miasta Tarnobrzega przeprowadził konsultacje rocznego 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 2015.
W ubiegłym roku Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych przy wsparciu
Urzędu Miasta Tarnobrzega zorganizowała spotkanie integracyjne organizacji, podczas
którego poruszano kwestie współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami, a także
dyskutowano na temat Programu współpracy na rok 2015. Wnioski po tym spotkaniu zostały
przekazane Prezydentowi Miasta.
W ubiegłym roku Urząd Miasta Tarnobrzega kontynuował działania zmierzające do
aktualizacji bazy organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Na
bieżąco uzupełniane i aktualizowane są informacje zawarte w Tarnobrzeskim Banku
Organizacji Pozarządowych. Zaktualizowana baza dostępna jest na stronie
www.tarnobrzeg.pl. Cały czas jest tam także dostępna ankieta, którą w każdym momencie
można wypełnić i przesłać do Urzędu Miasta.
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