
 

 

 

 

             

Sprawozdanie 

z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                  

za rok 2014 

 

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku Gminy Miasto Tomaszów 

Mazowiecki, wynikającego z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą  

Nr XLIII/413/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 

2013 roku i stanowił główne narzędzie w zakresie współdziałania władz 

samorządowych z sektorem społecznym. Określono w nim roczne cele, przedmiot                

i formy współpracy oparte na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności 

stron, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności w zakresie wykonywania 

zadań publicznych. Dokument ten stanowił również podstawę do dysponowania 

środkami publicznymi zaplanowanymi w budżecie miasta. 

Treści zawarte w niniejszym sprawozdaniu świadczą o tym, iż Gmina Miasto 

Tomaszów Mazowiecki nie tylko podejmuje współpracę z organizacjami 

pozarządowymi dla wypełnienia prawnego obowiązku, ale także ze względu                          

na ogromną świadomość roli tych podmiotów, jaką pełnią w lokalnej społeczności.                
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W ramach realizacji założeń Programu, podjęto wspólnie wiele działań, dzięki którym 

dążono do zaangażowania mieszkańców w proces rozwoju naszego miasta. 

Dla wzmocnienia pozycji NGO i zbudowania jeszcze lepszych relacji  

z samorządem miejskim, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki przystąpiła do udziału 

w projekcie pt. „DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy  

7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. 

Przeprowadzone działania pozwoliły na sporządzenie raportu oceny jakości 

współpracy, stanowiącego narzędzie do dalszego usprawnienia działań 

międzysektorowych.  

W rozdziale 10 Programu współpracy na rok 2014 szczegółowo określono 

sposób oceny jego realizacji, wraz z następującymi wskaźnikami: 

 Liczba otwartych konkursów ofert, 

 Liczba ofert złożonych na realizację zadań publicznych, 

 Liczba umów zawartych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych, 

 Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym, 

 Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z miastem, 

 Wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych, 

 Stopień realizacji zakładanych rezultatów zadań przedstawionych w ofertach, 

 Stopień realizacji zakładanych celów. 

Niniejsze sprawozdanie dokumentuje realizację zadań publicznych,                          

które Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zlecił organizacjom 

pozarządowym z wyłączeniem zadań zleconych na zasadach określonych w ustawie                    

o sporcie, których rozliczenie przedstawiono w odrębnym Zarządzeniu.  
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WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, kontynuując wieloletnią współpracę                            

z podmiotami sektora pozarządowego, także w 2014 roku zlecała im zadania własne, 

korzystając przy tym z różnych form, zgodnych z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Najczęściej używanym narzędziem do zlecania zadań publicznych był otwarty 

konkurs ofert. Łącznie ogłoszono 8 konkursów i 1 przetarg. Realizacja zadań 

przebiegała zarówno w formie wsparcia (dofinansowano 28 działań) jak i powierzenia 

(w pełni sfinansowano 5 zadań).  

 

 

Schemat nr 1. Liczba zleconych zadań publicznych z podziałem na formę ich zlecania. 

 

W roku 2014 współpraca finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 

przebiegała w obrębie następujących obszarów działalności pożytku publicznego: 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - 7 zadań, 

 ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                 

- zwalczania narkomanii - 2 zadania, 

Prezydent Miasta  

Tomaszowa Mazowieckiego  

zlecił do realizacji organizacjom  

33 zadania publiczne, w tym: 

31 zadań w ramach otwartego 

konkursu ofert, z czego: 

2 zadania powierzone w trybie 

zamówień publicznych 

28 zadań  

w formie wsparcia 

3 zadania  

w formie powierzenia 
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 ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                 

- przeciwdziałania alkoholizmowi - 10 zadań, 

 ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 1 zadanie, 

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - 1 zadanie, 

 porządku i bezpieczeństwa publicznego - 4 zadania, 

 pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej - działalności na rzecz 

osób w wieku emerytalnym - 1 zadanie, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 3 zadania, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa                   

- 2 zadania, 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej                 

- 1 zadanie, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                          

- 1 zadanie. 

Pozostałe obszary wskazane w Programie współpracy na rok 2014, tj.: 

 promocja i organizacja wolontariatu, 

 działalność na rzecz organizacji pozarządowych, 

były realizowane przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki we współpracy                         

z organizacjami w formie pozafinansowej. 

Na zadania publiczne wpłynęły łącznie 84 oferty w tym: 

 64 oferty z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej, w tym 61 ofert  

w ramach otwartego konkursu, 2 oferty w ramach trybu pozakonkursowego,  

1 oferta w trybie zamówień publicznych, 

 18 ofert z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji w ramach 

otwartego konkursu, 

 2 oferty z zakresu zadań Wydziału Inżyniera Miasta w ramach przetargu. 
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Łącznie 14 ofert rozpatrzono negatywnie, a 1 organizacja z własnej inicjatywy 

zrezygnowała z podpisania umowy. Najczęstszą przyczyną odrzucenia ofert były 

niemożliwe do uzupełnienia braki formalne. Odrzucenie ofert pod względem  

merytorycznym następowało zwykle w wyniku niezgodności terminu działań                        

z okresem wskazanym w ogłoszeniach konkursowych lub działania zaproponowane 

przez oferentów nie były zgodne z priorytetowymi założeniami zawartymi w miejskich 

programach profilaktycznych. 

Ogółem w 2014r. zawarto  69 umów na realizację zadań publicznych w tym: 

 53 umowy z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej, 

 15 umów z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji 

 1 umowę z zakresu zadań Wydziału Inżyniera Miasta, mającą charakter umowy 

wieloletniej. 

Dodatkowo kontynuowano 1 zadanie w ramach umowy wieloletniej zawartej  

w 2013r. 

Zadania publiczne wymienione w niniejszym sprawozdaniu były 

wykonywane przez 39 podmiotów sektora pozarządowego. Informacje 

przedstawione na poniższym wykresie świadczą o tym, iż najpopularniejszą                   

i najaktywniejszą formą prawną podmiotów realizujących zadania w Tomaszowie 

Mazowieckim w obszarze działalności pożytku publicznego są stowarzyszenia.  

3
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DOTACJE 

PRZEKAZANE 

1 419 269,00 zł 

DOTACJE 

WYKORZYSTANE 

1 395 442,71 zł 

ODSETEK DOTACJI 

ZWRÓCONYCH 

23 826,29 zł 1,68 % 

DOTACJE 

ZWRÓCONE 

Spośród organizacji aplikujących o wsparcie finansowe, w 2014 roku                            

po raz pierwszy otrzymały dotacje następujące podmioty: 

1) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tomaszowie Maz. 

(WPS), 

2) Stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt” (WIM). 

 

W 2014 roku Prezydent Miasta przyznał organizacjom pozarządowym środki   

z budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego o łącznej wysokości 1 422 769,00 zł. 

Wartość przekazanych dotacji jest o 3 500,00 zł mniejsza, powodem czego była 

odmowa podpisania umowy przez 1 organizację zaraz po rozstrzygnięciu konkursu. 

Faktycznie wykorzystana kwota stanowi łączną wartość 1 395 442,71 zł, która została 

wyliczona po odjęciu zwrotów dokonanych w 2014r. oraz I kwartale 2015r. 

 

 

Schemat nr 2. Wykaz środków dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych 

w 2014r. 

 

Przyczyny zwrotów środków publicznych przez zleceniobiorców: 

 Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na uzyskanie 

dodatkowych środków/materiałów z innych źródeł bądź z własnych zasobów, 

 Częściowe zmniejszenie rzeczowego lub osobowego zakresu działań. 

Dotacje na poszczególne obszary wykazano w poniższej tabeli. Szczegółowy 

wykaz dotacji przyznanych oraz wydatkowanych przez organizacje pozarządowe                        

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 
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Tabela nr 1. Wysokość dotacji w poszczególnych obszarach współpracy. 

Obszary współpracy 
Dotacje 

przyznane 
Dotacje 

wykorzystane 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom                     
i osobom w trudnej sytuacji życiowej                    
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

193 400,00 189 341,32 

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym - 
zwalczanie narkomanii 

35 000,00 30 000,00 

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym - 
przeciwdziałanie alkoholizmowi  

527 729,00 515 064,44 

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym - 
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

140 000,00 140 000,00 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie 

34 000,00 34 000,00 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 14 000,00 12 671,00 

Pozostała działalność w zakresie polityki 
społecznej - działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

20 000,00 20 000,00 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego 

38 000,00 34 500,00 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa  

98 000,00 97 999,29 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatel- 
skiej i kulturowej 

8 000,00 7 226,66 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

314 640,00 314 640,00 

SUMA 1 422 769,00 1 395 442,71 

Źródło: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Prawidłowa współpraca z sektorem pozarządowym, polega nie tylko                           

na wsparciu finansowym, ale również na umiejętnym wykorzystaniu zasobów innego 

rodzaju. Środki finansowe są ważnym elementem, ale w wielu przypadkach to tylko 

jeden ze składników niezbędnych dla skutecznego rozwiązania problemu.                     

Mając świadomość posiadanych możliwości materialnych i merytorycznych, 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wspólnie z podmiotami 

pozarządowymi podejmował różnorodne działania, zmierzające do wzmacniania 

społecznej aktywności.  

W 2014 roku swoją działalność kontynuowało Centrum Dialogu Społecznego  

i Wolontariatu przy Wydziale Polityki Społecznej. Stanowiło ono platformę 

współpracy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach realizacji zadań 

publicznych. Było też przestrzenią do tworzenia nowych inicjatyw oddolnych.  

Współpraca pozafinansowa odbywała się w następujących formach: 

 

 

 prowadzono konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 

działalności pożytku publicznego (szczegóły str. 14-15), 

 informowano i wspierano organizacje w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy    

ze źródeł zewnętrznych, 

 prowadzono oraz aktualizowano wykaz organizacji pozarządowych, 

 przyjmowano pisemne propozycje realizacji zadań publicznych w 2015r., 

 udostępniano informacje o działalności lokalnych organizacji na różnych 

portalach internetowych poświęconych sektorowi pozarządowemu,  

a w szczególności na stronie www.cdsiw.tomaszow-maz.pl,  

 prowadzono bezpłatne doradztwo i udzielano pomocy merytorycznej, 

 wzajemnie informowano się o kierunkach działalności i realizowanych działaniach 

w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych 

miasta, 

FORMA INFORMACYJNA 

http://www.cdsiw.tomaszow-maz.pl/
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 podjęto konsultacje społeczne 6 projektów z dziedzin dotyczących działalności 

pożytku publicznego, 

 organizowano spotkania o charakterze konsultacyjnym w zakresie działalności 

pożytku publicznego, 

 wdrożono prace do dokonania wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości 

współpracy. 

 

 

 kolportowano Informator o podmiotach działających w przestrzeni pożytku 

publicznego w Tomaszowie Mazowieckim LOKALNI NIEBANALNI, 

 współorganizowano VII Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI, 

 uczestniczono w projekcie pn. „Modelowe Rady Działalności Pożytku 

Publicznego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Tomaszowska Rada Pożytku była 

wielokrotnie stawiana za wzorcową praktykę we współpracy międzysektorowej, 

 z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzono  

II edycję kampanii promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz 

tomaszowskich organizacji pożytku publicznego pod hasłem: „A gdy nadchodzi 

pora PIT-owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”,  

 włączono się w organizację Międzynarodowego Festiwalu Wolontariatu Kontakt 

Tomaszów 2014, którego realizatorem była Fundacja Proem i Społeczność 

Chrześcijańska Tomy, 

 udzielono 10 rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem,                     

które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł, 

 przyjęto 2 wizyty studyjne, promujące model współpracy Miasta z podmiotami 

pozarządowymi. 

 

 

 

FORMA PROMOCYJNA 
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 Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego objął patronatem                                    

14 wydarzeń organizowanych przez lokalne podmioty pozarządowe; szczegółowy 

wykaz inicjatyw stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania, 

 realizowano wspólne projekty na rzecz społeczności lokalnych, w szczególności                 

z zakresu kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, upowszechniania tradycji 

narodowych, podejmowano inicjatywy integrujące sektor publiczny                                         

i pozarządowy w zakresie zadań ważnych dla lokalnego rozwoju 

(współorganizacja imprez patriotycznych, podejmowanie działań partnerskich np. 

Tomaszowskie Forum Trzeźwości, Dzień Dziecka, Dzień Bezpiecznego Kierowcy, 

Piknik LOKALNI NIEBANALNI), 

 prowadzono wspólne zespoły doradcze i inicjatywne (np. Miejska Rada 

Działalności Pożytku Publicznego, Rada Sportu, Partnerstwo na rzecz rozwoju 

obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim), 

 prowadzono cotygodniowe dyżury prawnika adresowane m.in. do organizacji 

pozarządowych i osób w trudnej sytuacji życiowej. 

 

 

 udostępniano pomieszczenia i użyczano sprzęt multimedialny do realizacji działań 

na rzecz społeczności lokalnych, stanowiący zasoby Gminy Miasto Tomaszów 

Mazowiecki, 

 umożliwiano dostęp do literatury poświęconej działalności organizacji                    

III sektora. 

 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim 

W okresie styczeń-maj 2014r. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

w Tomaszowie Mazowieckim kontynuowała II kadencję,  w ramach której odbyły się  

2 posiedzenia.  W celu kontynuacji dalszej współpracy z Radą, przeprowadzono 

FORMA ORGANIZACYJNA 

FORMA TECHNICZNA 
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wybory do III kadencji. Jako społeczny organ opiniodawczo - doradczy w zakresie 

działalności pożytku publicznego, odbyła 5 posiedzeń, w ramach których 

podejmowała wiele działań zmierzających do rozwoju lokalnego sektora 

pozarządowego. Wszystkie spotkania miały charakter otwarty. 

Podczas posiedzeń podjęto 4 uchwały:  

 Uchwała nr III/1/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy na okres 24.06.2014r.                  

- 30.06.2015r., 

 Uchwała nr III/2/2014 w sprawie określenia Regulaminu Konkursu Kreatywności 

Społecznej LOKALNI NIEBANALNI na rok 2014, 

 Uchwała nr III/3/2014 w sprawie powołania Kapituły Konkursu Kreatywności 

Społecznej LOKALNI NIEBANALNI na rok 2014, 

 Uchwała nr III/4/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Miejskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. 

 Z inicjatywy Rady przeprowadzono II edycję kampanii społecznej ph. „A gdy 

nadchodzi pora PIT-owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”. Powyższą akcję podjęto                         

po wcześniejszych konsultacjach z lokalnymi organizacjami pożytku publicznego, 

które wyraziły duże uznanie za kontynuację pomysłu i zaangażowanie członków Rady 

w tego typu przedsięwzięcia. Najistotniejszym elementem akcji było zwiększenie 

świadomości mieszkańców o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz 

tomaszowskich organizacji pożytku publicznego. Za przebieg Kampanii było 

odpowiedzialne Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu, w siedzibie którego 

zorganizowano dyżury księgowych pracujących w tomaszowskich OPP. Podczas                   

12 dyżurów rozliczono 77 deklaracji podatkowych. Do promocji włączyły się lokalne 

media, w których emitowano w okresie rozliczania PIT-ów spot reklamujący akcję 

oraz przypominano mieszkańcom miasta o dyżurach księgowych. Wydrukowano 

również ulotki i plakaty. Kampania była także promowana poprzez banery 

informacyjne.  
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Tabela nr 2. Liczba deklaracji oraz wysokość środków finansowych pochodzących                  
z mechanizmu 1%, które wpłynęły na rzecz OPP z powiatu tomaszowskiego. 
 

 

Dane z 2011 roku                  
(wg zeznań podatkowych                

za rok 2010) 

Dane z 2012 roku                  
(wg zeznań podatkowych                  

za rok 2011) 

Dane z 2013 roku                      
(wg zeznań podatkowych               

za rok 2012) 

Liczba deklaracji z 1% 18.457 21.236 22.592 

Wysokość środków             
z 1% podatku na rzecz 
lokalnych organizacji 

156.755,70 192.745,37 219.810,76 

Źródło: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim 

 Powyższa tabela służy jako dowód na powodzenie kampanii, która przyczyniła 

się do uwrażliwienia lokalnej społeczności na liczne potrzeby oraz że warto przekazać 

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, które wspierają swoim działaniem 

mieszkańców naszego regionu.  

 

 Kolejnym działaniem podjętym przez Radę był Konkurs Kreatywności 

Społecznej LOKALNI NIEBANALNI - II edycja. Celem Konkursu była promocja 

społecznego zaangażowania i aktywności mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, 

informowanie o akcjach i programach społecznych, które zostały zrealizowane                     

z udziałem organizacji pozarządowych, społecznych grup nieformalnych, instytucji  

oraz niezrzeszonych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, popularyzacja                        

i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy społecznej oraz promowanie działań 

wolontariackich. W ramach konkursu nagrody przyznano w trzech kategoriach: 

 W kategorii „Inicjatywa społeczna 2014” nagrodę otrzymało: Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy za projekt pn. XV Koncert Charytatywny 

„Serce na Dłoni”; 

Wyróżnienie otrzymał: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy za projekt pn. 

„Podróżujący Festiwal Zabaw” 
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 W kategorii "Partnerstwo społeczne 2014" nagrodę otrzymało Miejskie 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej za projekt pn. „32 Tomaszowski 

Ogólnopolski Bieg im. B. Malinowskiego”; 

 W kategorii "Animator społeczny 2014" nagrodę otrzymał Pan Sławomir Łaski 

Wyróżnienie otrzymali: Pan Zygmunt Dziedziński i Pan Marian Pająk. 

 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim 

została zaproszona do udziału w projekcie pn. „Modelowe Rady Działalności Pożytku 

Publicznego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem projektu jest zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu 

obywatelskiego i partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu, 

monitorowaniu polityk publicznych poprzez wzmacnianie potencjału działających rad 

i powstanie nowych na obszarze województwa opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego         

i łódzkiego. Członkowie Tomaszowskiej Rady brali udział w licznych spotkaniach 

informacyjnych i konsultacyjnych, a ich praca była wielokrotnie stawiana za wzorcową 

praktykę we współpracy międzysektorowej. Projekt zakładał również stworzenie 

standardów funkcjonowania rad pożytku. W celu ich opracowania powołano zespół 

ekspertów, w skład którego wszedł Sekretarz Miejskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt ten będzie prowadzony do czerwca 

2015r., w ramach którego zostanie zorganizowane szkolenie oraz dwie wizyty 

studyjne dla członków Rad w celu podniesienia kompetencji i poznania dobrych 

praktyk funkcjonowania innych ciał dialogu społecznego.  

 Dowodem na postrzeganie Tomaszowskiej Rady jako modelowe ciało dialogu, 

były również przyjęcie dwóch wizyt studyjnych. Pierwsza odbyła się 27 sierpnia,                 

na której goszczono 15 przedstawicieli JST i NGO z Kutna. Drugą zorganizowano                 

15 grudnia dla 4 przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Radomszczańskiego. Celem obu wizyt była prezentacja doświadczeń w zakresie 

powołania Rady Pożytku oraz jej roli w samorządzie, dla którego Rada to nie tylko 
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ciało konsultacyjne, ale także inicjujące wiele wydarzeń publicznych. Podczas wizyt 

zostały przedstawione wszelkie przedsięwzięcia zorganizowane wspólnie przez 

Tomaszowską Radę i samorząd, m.in. Piknik Organizacji Pozarządowych, Informator                 

o podmiotach działających w przestrzeni publicznej, Kampania Społeczna 1%, Konkurs 

Kreatywności Społecznej. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Przestrzegając zasad współpracy oraz dbając o przejrzystość planowanych 

przedsięwzięć i założeń programowych, Prezydent Miasta prowadził konsultacje 

społeczne zarówno z organizacjami pozarządowymi jak i Miejską Radą Działalności 

Pożytku Publicznego. W zależności od istoty projektów, do konsultacji były 

zapraszane również grupy nieformalne.  

W celu usprawnienia mechanizmu przeprowadzania konsultacji Gmina Miasto 

Tomaszów Mazowiecki przystąpiła do udziału w projekcie pn. „DOBRE RZĄDZENIE. 

Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu 

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” nr POKL.05.04.02-00-G52/13, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt zakładał m.in.: 

1) przeprowadzenie samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, 

2) badanie opinii społecznej za pomocą specjalnie przygotowanego formularza 

internetowego,  

3) udział w szkoleniach dla pracowników JST i przedstawicieli NGO w zakresie 

konstruowania i uczestnictwa w konsultacjach polityk publicznych, 

4) przeprowadzenie konsultacji społecznych 3 dokumentów publicznych. 

Powyższe działania zrealizowano zgodnie z założeniami projektu                                

oraz z zachowaniem zaplanowanych wskaźników realizacji działań.  
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Konsultacje społeczne odbywały się w następujących formach: 

 zgłaszanie uwag poprzez wypełnianie formularzy konsultacyjnych                                  

i dostarczanie ich drogą elektroniczną, bezpośrednio do komórek organizacyjnych 

lub drogą pocztową, 

 panel obywatelski, 

 protokołowane spotkania konsultacyjne, 

 ankiety konsultacyjne, 

 uczestnictwo w zespołach współtworzących projekty dokumentów. 

Wykaz dokumentów i projektów poddanych do konsultacji przez NGO i Miejską 

Radę Działalności Pożytku Publicznego: 

1) Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020, 

2) Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie 

tomaszowskim, 

3) Strategia rozwoju turystyki obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie 

tomaszowskim, 

4) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, 

5) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         

oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015, 

6) Projekt rewitalizacji społecznej Parku przy ul. Wschodniej. 

 

VII Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI 

W dniu 7 września 2014 roku odbyła się VII edycja Pikniku Organizacji 

Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI. Na terenie „Przystani” Ośrodka Sportu                        

i Rekreacji 47 lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych stworzyło 

przestrzeń z atrakcjami dla mieszkańców naszego miasta. Jak co roku głównym celem 

Pikniku była prezentacja działalności i dorobku lokalnego trzeciego sektora, a także 

promowanie aktywności społecznej i idei wolontariatu. 
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Podmioty, które wzięły udział w zeszłorocznym Pikniku to: 

1) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA 

2) Automobilklub Tomaszowski 

3) Fundacja Arka Nadziei 

4) Fundacja EDUCATOR 

5) Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej SUBVENIO 

6) Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego 

7) Fundacja Społeczna „Razem” 

8) Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” 

9) Jednostka Strzelecka 1002 Związku Strzeleckiego STRZELEC 

10) Klub Miłośników Fantastyki „ELYSIUM” 

11) Klub Miłośników Kultury Japońskiej „KANPAI” 

12) Klub Sportowy AMBER 

13) Klub Sportowy LECHIA 

14) Klub Sportowy TRENER 

15) Klub Sportu, Rekreacji, Turystyki i Pływania „NEMO” 

16) Liga Obrony Kraju 

17) Ludowy Klub Kolarski START 

18) Polski Czerwony Krzyż 

19) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

20) Polski Związek Głuchych 

21) Polski Związek Niewidomych 

22) Polskie Centrum Mediacji Filia w Tomaszowie Mazowieckim 

23) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

24) Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

25) Społeczność Chrześcijańska TOMY 

26) Stowarzyszenie „X-BIKERS” 

27) Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL 

28) Stowarzyszenie Amatorów Plastyków 
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29) Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja 

30) Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina” 

31) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA” 

32) Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 

33) Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 

34) Stowarzyszenie Twórców Ludowych 

35) Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM 

36) Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna IMPULS 

37) Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

38) Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek 

39) Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych 

40) Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

41) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 

42) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

43) Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego 

44) Uczniowski Klub Sportowy „13-JOKER” 

45) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

46) Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

47) Związek Harcerstwa Polskiego 

W 2014r. tematem przewodnim Pikniku były Hawaje które inspirowały                      

do stworzenia kolorowych dekoracji stoisk poszczególnych organizacji. Wydarzenie 

tradycyjnie rozpoczęto utworem „A może byśmy tak…”, w wykonaniu Estery Pańczak. 

Zarówno najmłodszym, jak i starszym uczestnikom imprezy zapewniono liczne 

atrakcje m. in.: występy muzyczne uczestników tomaszowskich ośrodków kultury  

oraz słuchaczy Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, naukę gry w szachy, 

dmuchany zamek, zabawy plastyczne pod hasłem „Na plaży WAIKIKI”, pokazy wozów 

strażackich, samochodów retro i sportowych, ratownictwa wodnego, Freestyle 

kajakowy. Chętni mogli zmierzyć swoje siły podczas sportowych imprez 

towarzyszących, tj: VI Tomaszowskich Zawodów Strzeleckich, Wyścigów rowerowych, 
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Mistrzostw Tomaszowa w jeździe szybkiej na wrotkach oraz Mistrzostw Świata                    

w minisiatkówce pod hasłem „HAWAJE CUP”. 

Miłośnicy tańca mogli podziwiać Tkaczowe KoBoSiaki, które zaprezentowały 

swój talent w stylu HIP HOP, HIP HOP BATTLES oraz BREAK DANCE.  Piknik 

poprowadził konferansjer Piotr Kulczyk, natomiast gwiazdą imprezy był Łukasz Mróz 

MROZU. 

W trakcie Pikniku przeprowadzona została gra „ALOHA”. Zadaniem wszystkich 

uczestników, którym rozdano 840 kart do gry, było odwiedzenie określonej ilości 

stoisk promocyjnych na podstawie otrzymanej mapki. Wśród osób, które oddały 

prawidłowo wypełnione kupony, rozlosowano ponad 60 nagród ufundowanych           

przez organizacje oraz 3 nagrody Prezydenta Miasta. 

Odbyła się również otwarta akcja badań mammograficznych, podczas której 

przebadano 50 kobiet. Odwiedzający Przystań mieli możliwość oddania krwi - 

zarejestrowano 22 dawców, a krew oddało 19 osób. Ogółem zebrano 8,5 litra krwi.    

W Pikniku uczestniczyli i udzielali rad eksperci z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich OPUS oraz z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 

z Bełchatowa. 

Z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII Piknik był także 

okazją, aby po raz drugi nagrodzić najbardziej kreatywne organizacje i osoby                     

je reprezentujące, w ramach wcześniej opisanego Konkursu Kreatywności Społecznej 

LOKALNI NIEBANALNI. 

Sukces w realizacji wyżej opisanego wydarzenia to dowód na wysoki poziom 

kultury współpracy. W skład ubiegłorocznego zespołu organizacyjnego wchodzili: 

Wydział Polityki Społecznej oraz Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu Urzędu 

Miasta, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

Polski Czerwony Krzyż, Społeczność Chrześcijańska TOMY, Stowarzyszenie Amatorów 

Plastyków, Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych TRZCINA, 

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, 

Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami. 
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Załącznik nr 1  

do sprawozdania z realizacji  

programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2014 

 

WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

W 2014 ROKU 

 

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób 

Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia 
Dotacja 

przyznana 
Dotacja 

wykorzystana 

Działania mające na celu zapewnienie całodobo-
wego schronienia, posiłków oraz niezbędnego 
wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowa-
dzenie działań długofalowych mających na celu 
przywracanie do życia w naturalnym środowisku 
lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych mężczyzn 

Towarzystwo Pomocy  
im. Św. Brata Alberta  
Koło Tomaszowskie 

145 000,00 145 000,00 

Prowadzenie działań mających na celu edukację  
i integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego oraz działania  
w zakresie profilaktyki raka piersi 

Tomaszowskie 
Stowarzyszenie 
Amazonek 

6 900,00 6 900,00 

Prowadzenie działań polegających na rozwijaniu 
środowiskowych form wsparcia, mających na celu 
edukację, integrację oraz usamodzielnianie się 
osób niewidomych i słabo widzących z terenu 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

Polski Związek 
Niewidomych  
Koło Terenowe nr 21 

7 500,00 7 500,00 

Prowadzenie działań polegających na rozwijaniu 
środowiskowych form wsparcia, mających na celu 
edukację, integrację oraz usamodzielnianie się 
osób głuchoniemych z terenu miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego 

Polski Związek Głuchych 
Oddział Łódzki 

5 000,00 4 773,28 

Prowadzenie działań promujących honorowe 
krwiodawstwo i integrujących środowisko 
krwiodawców 

Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy 

7 000,00 6 668,04 

Prowadzenie działań mających na celu edukację, 
integrację i poradnictwo diabetologiczne oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego  

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków  
Koło Miejskie Nr 2 

7 000,00 7 000,00 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Oddział 
Miejsko - Powiatowy 

9 000,00 9 000,00 

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób 
potrzebujących wsparcia z terenu miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 

Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego 
Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim 

2 500,00 2 500,00 

Fundacja DWA SKRZYDŁA 3 500,00 0,00 

SUMA 193 400,00 189 341,32 
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II. Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii 

Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Dotacja 

przyznana 
Dotacja 

wykorzystana 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informa-
cyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii w szczegól-
ności wśród dzieci i młodzieży 

Fundacja  
"Aby nikt nie zginął" 

25 000,00 25 000,00 

Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy 

5 000,00 0,00 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informa-
cyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii wśród dzieci szkół 
podstawowych 

Fundacja  
"Aby nikt nie zginął" 

5 000,00 5 000,00 

SUMA 35 000,00 30 000,00 

 
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Dotacja 

przyznana 
Dotacja 

wykorzystana 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  
oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich 

Abstynenckie 
Stowarzyszenie Klubu 
Wzajemnej Pomocy ALA 

90 000,00 90 000,00 

Stowarzyszenie 
Abstynenckie AZYL 

80 000,00 80 000,00 

Fundacja  
"Aby nikt nie zginął" 

20 000,00 20 000,00 

Fundacja  
"Aby nikt nie zginął" 

4 800,00 4 800,00 

Prowadzenie działań aktywizacyjnych i integra-
cyjnych na rzecz osób uzależnionych poprzez 
organizację imprez rekreacyjno-sportowych, 
promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów 

Stowarzyszenie 
Abstynenckie AZYL 

15 000,00 15 000,00 

Organizacja imprezy integracyjnej promującej 
zdrowy styl życia wolny od uzależnień w zakresie 
bezpiecznego zachowania na drodze 

ZADANIE POWIERZONE 

Automobilklub 
Tomaszowski 

15 000,00 15 000,00 

Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych 
z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci  
i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego 

Fundacja EDUCATOR  
im. ks. Stanisława Grada 

11 000,00 11 000,00 

Uczniowski Klub 
Sportowy  
„TRZYNASTKA-JOKER” 

2 000,00 2 000,00 

Liga Obrony Kraju Łódzka 
Organizacja Wojewódzka 

4 444,00 4 444,00 

Akademia Piłkarska  
UKS Mazovia 

4 400,00 4 400,00 

Program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl 
życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego 
poprzez zajęcia edukacyjne, artystyczne, 
rekreacyjne itp. 

Abstynenckie 
Stowarzyszenie Klubu 
Wzajemnej Pomocy ALA 

20 000,00 20 000,00 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych TRZCINA 

9 000,00 9 000,00 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych TRZCINA 

7 920,00 7 920,00 

Stowarzyszenie 
Abstynenckie AZYL 

8 380,00 8 380,00 

Fundacja EDUCATOR  
im. ks. Stanisława Grada 

8 100,00 8 100,00 
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Prowadzenie działań o charakterze profilaktycz-
nym i edukacyjno-integracyjnym w zakresie 
docierania do środowisk lokalnych ze szczególnym 
uwzględnieniem nieformalnych grup dzieci i mło-
dzieży oraz zapewnienie im różnorodnych form 
wsparcia w czasie wolnym od zajęć szkolnych 

Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy 

3 500,00 1 112,07 

Organizacja wypoczynku w okresie letnim  
dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego z elementami 
profilaktyki uzależnień 

Akademia Piłkarska  
UKS Mazovia 

6 300,00 6 300,00 

Uczniowski Klub 
Sportowy  
„TRZYNASTKA-JOKER” 

4 000,00 4 000,00 

Fundacja  
„N.S.J. - Rodzina” 

35 000,00 33 950,12 

Fundacja EDUCATOR  
im. ks. Stanisława Grada 

11 165,00 11 165,00 

Integracyjny Uczniowski 
Klub Sportowy 
DZIEWIĄTKA  

19 400,00 19 400,00 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych TRZCINA 

3 045,00 3 045,00 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych TRZCINA 

2 250,00 2 250,00 

Klub Sportowy ASTER 7 735,00 6 981,00 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Powiatowy 

33 176,00 33 176,00 

Stowarzyszenie 
Abstynenckie AZYL 

14 500,00 13 312,30 

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy WIKING 

812,00 812,00 

Liga Obrony Kraju Łódzka 
Organizacja Wojewódzka 

3 802,00 3 802,00 

Prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa 
psychologicznego dla osób uzależnionych                         
od hazardu 

Abstynenckie 
Stowarzyszenie Klubu 
Wzajemnej Pomocy ALA 

15 000,00 15 000,00 

Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób 
uzależnionych  

ZADANIE POWIERZONE 

Towarzystwo Pomocy  
im. Św. Brata Alberta  
w okresie I-IV.2014 

50 000,00 42 714,95 

Towarzystwo Pomocy  
im. Św. Brata Alberta  
w okresie 17.XI-31.XII.2014 

13 000,00 13 000,00 

Przeprowadzenia warsztatów aktywizacyjno - 
integracyjnych pt. „Budujesz - Decydujesz”, 
adresowanych do mieszkańców z obszaru 
rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

ZADANIE POWIERZONE 

Centrum Promocji  
i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS 

5 000,00 5 000,00 

SUMA 527 729,00 515 064,44 

IV. Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - wspieranie rodziny  

i systemu pieczy zastępczej 

Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Dotacja 

przyznana 
Dotacja 

wykorzystana 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 
w formie opiekuńczej lub specjalistycznej 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Powiatowy 

77 170,00 77 170,00 

Stowarzyszenie Rodzin 
Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych 

26 830,00 26 830,00 

Społeczność 
Chrześcijańska TOMY 

36 000,00 36 000,00 

SUMA 140 000,00 140 000,00 
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V. Dotacje na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania 

Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Dotacja 

przyznana 
Dotacja 

wykorzystana 

Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych 
poprzez uczestnictwo w różnych formach życia 
społecznego, stymulowanie rozwoju osobowego  
oraz fizycznej sprawności poprzez prowadzenie 
różnorodnych form aktywności intelektualnej, 
edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej  
i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie 
zdrowego stylu życia 

Tomaszowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

34 000,00 34 000,00 

SUMA 34 000,00 34 000,00 

 

VI. Dotacje na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 

Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Dotacja 

przyznana 
Kwota 

wykorzystana 

Prowadzenie profilaktycznej działalności  
w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce 
bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popula-
ryzacji sportów motorowych  

Automobilklub 
Tomaszowski 

5 500,00 5 500,00 

Prowadzenie akcji edukacyjnych wśród uczniów 
szóstych klas szkoły podstawowej i gimnazjów  
w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związa-
nych z wykorzystywaniem obszarów wodnych 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe  
w Tomaszowie Maz. 

2 000,00 2 000,00 

Prowadzenie działań edukacyjnych, profilak-
tycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej  

Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy 

4 500,00 3 171,00 

Prowadzenie działań mających na celu profilaktykę 
przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci               
i młodzieży 

Ochotnica Straż Pożarna 
Terenowa nr 1 Białobrzegi 

2 000,00 2 000,00 

SUMA 14 000,00 12 671,00 

 

VII. Dotacje na realizację zadań z pozostałej działalności w zakresie polityki 

społecznej - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia 
Dotacja 

przyznana 
Kwota 

wykorzystana 

Rozwój różnorodnych form wsparcia integracji 
i aktywizacji społecznej osób starszych z terenu 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy 

10 000,00 10 000,00 

Powiatowe 
Stowarzyszenie 
Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów  
w Tomaszowie Maz. 

10 000,00 10 000,00 

SUMA 20 000,00 20 000,00 
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VIII. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

Nazwa zadania Nazwa podmiotu 
Dotacja 

przyznana 
Kwota 

wykorzystana 

Organizacja i wdrażanie powszechnych, 
amatorskich oraz profesjonalnych projektów 
i programów obejmujących wystawy, warsztaty  
i plenery 

Stowarzyszenie 
Amatorów Plastyków 

10 000,00 10 000,00 

Wspieranie i realizacja przedsięwzięć 
artystycznych, a w szczególności festiwali, 
warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów 
i przeglądów imprez kulturalnych 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych TRZCINA                                              

6 000,00 6 000,00 

Klub Sportowy ASTER  3 500,00 0,00 

Tomaszowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku  

4 520,00 4 520,00 

Stowarzyszenie Rodzin 
Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych  

5 980,00 5 980,00 

Wykonanie renowacji miejsc pamięci narodowej 
Towarzystwo Przyjaciół 
Tomaszowa 
Mazowieckiego 

8 000,00 8 000,00 

SUMA 38 000,00 34 500,00 

  

IX. Dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 

Nazwa zadania Nazwa podmiotu 
Dotacja 

przyznana 
Kwota 

wykorzystana 

Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół 
podstawowych i gimnazjów 

ZADANIE POWIERZONE 

Miejski Szkolny Związek 
Sportowy 

40 000,00 40 000,00 

Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez 
sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 

Uczniowski Klub 
Sportowy  
„TRZYNASTKA-JOKER” 

3 000,00 2 999,29 

Miejskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej 

37 150,00 37 150,00 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe  

3 400,00 3 400,00 

Polski Związek 
Niewidomych  
Koło Terenowe nr 21 

1 650,00 1 650,00 

Klub Sportowy „AMBER” 4 300,00 4 300,00 

Stowarzyszenie Rodzin 
Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych 

6 000,00 6 000,00 

Tomaszowskie 
Stowarzyszenie Tenisa 
Ziemnego „GEM” 

2 500,00 2 500,00 

SUMA 98 000,00 97 999,29 
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X. Dotacje na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Nazwa zadania Nazwa podmiotu 
Dotacja 

przyznana 
Kwota 

wykorzystana 

Realizowanie programów dotyczących wycho-
wania patriotycznego i wychowania w duchu 
społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania 
tradycji narodowej 

Związek Strzelecki 
STRZELEC 

OSW JS 1002 im. mjr  
R. Majewskiego 
"Leśniaka" 

8 000,00 7 226,66 

SUMA 8 000,00 7 226,66 
 

 

XI. Dotacje na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego 

Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia 
Dotacja 

przyznana 
Kwota 

wykorzystana 

Wykonywanie usług w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt  
w Tomaszowie Mazowieckim 

ZADANIE POWIERZONE 

Tomaszowska Spółdzielnia 
Socjalna IMPULS 
w okresie I - III/2014 
UMOWA WIELOLETNIA 

73 440,00 73 440,00 

Stowarzyszenie  
„Pogotowie dla Zwierząt”  
w okresie IV - XIII/2014 
UMOWA WIELOLETNIA 

241 200,00 241 200,00 

SUMA 314 640,00 314 640,00 
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Załącznik nr 2  
do sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego za 2014 rok 
 

OPISOWE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECONYCH W 2014 ROKU 

 

I. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  

i osób 

1. Działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego 

wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu 

przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą - prowadzenie 

schroniska dla bezdomnych mężczyzn 

W ramach ww. zadania udzielona została pomoc 55 bezdomnym mężczyznom, którzy kierowani byli  

do placówki przez MOPS, Policję, Straż Miejską i kuratorów sądowych. Część z nich to osoby niepełnosprawne 

oraz po odbyciu wyroków w zakładach karnych. Dzięki wsparciu realizacji zadania zapewniono bezdomnym 

nocleg, posiłki, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz profilaktyka uzależnień. Otrzymana 

dotacja pozwoliła również Zarządowi Koła Tomaszowskiego na zdobycie środków z zewnętrznych źródeł 

finansowania w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dot. 

„Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2014”. 

2. Prowadzenie działań mających na celu edukację i integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego oraz działania w zakresie profilaktyki raka piersi 

W ramach ww. zadania prowadzono m.in. ćwiczenia usprawniające (basen, rehabilitacja), warsztaty edukacyjne  

ze specjalistami, akcję badań mammograficznych, spotkania integracyjne i rekreacyjne. Podejmowano również 

działania profilaktyczne w ramach spotkań z młodzieżą szkolną, podczas których uświadamiano o konieczności 

systematycznego badania piersi. Przybliżona liczba uczestników - 150. 

3. Prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia, mających na celu 

edukację, integrację oraz usamodzielnianie się osób niewidomych i słabowidzących z terenu miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego 

Zadanie w znacznym stopniu wpłynęło na zintegrowanie środowiska osób niewidomych i niedowidzących. 

Przybliżyło zainteresowanym problematykę i specyfikę dysfunkcji narządu wzroku. Pokazało również, że przy 

wykorzystaniu odpowiednich technik i pomocy optycznych możliwe jest normalne funkcjonowanie  

w społeczeństwie. Dzięki udzielonej dotacji zakupiono niezbędny sprzęt codziennego użytku przeznaczony 

dla 26 osób z niepełnosprawnością wzroku, zorganizowano spotkania okolicznościowe i wyjazdy integracyjne 

aktywizujące środowisko niewidomych. Odbiorcami tych działań było ok. 150 osób. 
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4. Prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia, mających na celu 

edukację, integrację oraz usamodzielnianie się osób głuchoniemych z terenu miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego 

W ramach ww. zadania zorganizowano dla 143 uczestników warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz spotkania 

integrujące osoby niepełnosprawne z wadą słuchu (4 wyjścia do kina i 4 wyjazdy do muzeów, zwiedzanie ZOO).  

5. Prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców 

W ramach ww. zadania dla łącznej liczby 4.478 odbiorców przeprowadzono następujące działania:                       

16 otwartych akcji poboru krwi, punkt informacyjny i świetlicę dla krwiodawców, obchody dnia Honorowego 

Dawcy Krwi, turnieje i zawody dla krwiodawców w różnych dziedzinach sportowych integrujących środowisko 

HDK. 

6. Prowadzenie działań mających na celu edukację, integrację i poradnictwo diabetologiczne                              

oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

Zadanie realizowały dwie organizacje, które objęły swoimi działaniami około 3.400 osób. W ramach realizacji 

ww. zadania prowadzono m.in. edukację diabetologiczną (wykłady ze specjalistami), działania profilaktyczne, 

promujące zdrowy styl życia, wydarzenia integracyjno - turystyczne, a także badania przesiewowe wczesnego 

wykrywania cukrzycy. 

7. Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia z terenu miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego 

W wyniku realizacji zadania podniesiono świadomość mieszkańców w zakresie skutków choroby SM                         

oraz prowadzono działania integrujące osoby chore na stwardnienie rozsiane ze społeczeństwem. Zwiększono 

także udział osób chorych i ich rodzin w życiu kulturalnym. Wykłady i szkolenie prowadzone przez specjalistów   

z zakresu dietetyki, biochemii oraz profilaktyki zdrowia uświadomiły nam jak mając postępującą chorobę dbać  

o swój stan zdrowia. Z oferty skorzystało ok. 270 osób. 

 

II. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

Zadanie wykonały dwie organizacje, z czego jedna dokonała w całości zwrotu dotacji, realizując działania 

merytoryczne nie wymagające ponoszenia kosztów. Wsparcie powyższego zadania pozwoliło  

na przeprowadzenie 20 profilaktycznych spotkań integracyjno-edukacyjnych pt. „Łódź ratunkowa” w 7 szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla około 850 uczniów. Zrealizowano także 2 edycje programu 

profilaktyczno-wychowawczego „JA-to wszystko, co mam”, w ramach którego w dwóch szkołach gimnazjalnych 

zorganizowano po 7 spotkań warsztatowych, skierowanych łącznie do 45 uczniów. W ramach zadania 

przygotowano także konferencję szkoleniową ph. „Przeciw uzależnionemu myśleniu”, w której uczestniczyło                

37 osób. Zwiększono świadomość zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych wśród 

mieszkańców miasta poprzez programy profilaktyczne HIV/AIDS dla około 1.000 uczniów.  
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2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii wśród dzieci szkół podstawowych 

Zrealizowane działania były skierowane do uczniów szkół podstawowych. W ramach profilaktycznego programu 

informacyjno-edukacyjnego pn. „Marysia z krainy bajek” ukazywano dzieciom, jakie są fakty o tytułowej Marysi 

czyli marihuanie. Poprzez odpowiedni dobór zajęć dostosowany do wieku uświadamiano uczniów                              

o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków tzw. miękkich.  

 

III. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  

oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich 

Zadanie realizowały trzy organizacje. W ramach ww. zadania zorganizowano wiele działań profilaktycznych oraz 

integrujących środowisko abstynenckie, zmierzając tym samym do zachowania trzeźwości przez osoby 

uzależnione od alkoholu. Prowadzono zarówno działalność pomocową, poradniczą, psychologiczną,                           

jak i rekreacyjno-sportową, turystyczno-krajoznawczą i kulturalną. Organizowano zajęcia profilaktyczne                       

dla współuzależnionych, zapewniono wypoczynek dla najmłodszych rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Odbiorcami powyższych działań było ok. 2.500 osób (członkowie stowarzyszeń abstynenckich i ich 

bliscy oraz mieszkańcy miasta). 

2. Prowadzenie działań aktywizacyjnych i integracyjnych na rzecz osób uzależnionych poprzez organizację 

imprez rekreacyjno-sportowych, promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów 

W ramach realizacji zadania ukazano wartość życia wolnego od uzależnienia poprzez zorganizowanie 

dwudniowego Ogólnopolskiego Spotkania nad Pilicą, które adresowane było do środowisk abstynenckich.                    

Jako alternatywę nadużywania alkoholu zaproponowano szereg działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 

m.in. spływ kajakowy, wycieczkę pieszą i autokarową, turnieje drużynowe, ognisko integracyjne. Zadaniem 

objęto 230 osób. 

3. Organizacja imprezy integracyjnej promującej zdrowy styl życia wolny od uzależnień w zakresie 

bezpiecznego zachowania na drodze 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu w dniu 27 lipca 2014r. „Dnia Bezpiecznego Kierowcy”, podczas którego 

zorganizowano Miasteczko ruchu drogowego pod nazwą „Akademia Bezpiecznego Malucha”. W ramach 

Akademii przygotowano gry, zabawy oraz pogadanki na temat zagrożeń związanych z ruchem drogowym. Dzieci 

mogły poznać znaczenie znaków drogowych i skorzystać z przejażdżki mini jeepami. Osoby dorosłe mogły 

zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i konsekwencjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania. 

Przygotowano także pokaz ratownictwa medycznego w trakcie upozorowanego wypadku drogowego. Inne 

atrakcje to symulator dachowania. Dużą rolę odgrywali funkcjonariusze Policji, którzy informowali jak 

przygotować auto na wakacyjny wyjazd. 

4. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci  

i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

Dofinansowanie ww. zadania pozwoliło na zapewnienie wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego w okresie 

zimowym dla 109 osób. Przeprowadzone działania miały charakter profilaktyczny, ukazujący różne możliwości 

spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i bez nałogów. 
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5. Program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego 

poprzez zajęcia edukacyjne, artystyczne, rekreacyjne itp. 

Powyższe zadanie realizowały cztery organizacje, które prowadziły zajęcia teatralne, spotkania filmowe, 

muzyczne, plastyczne, warsztaty manualne i ogólnorozwojowe. Młodzież uczestnicząca w poszczególnych 

działaniach (około 180 osób) mogła rozwijać swoje zainteresowania, podnieść poczucie własnej wartości, 

odkryć swoje możliwości intelektualne. Ponadto poszerzono ofertę kulturalno-rekreacyjną w mieście,                       

co dawało młodzieży możliwość dokonywania wyboru różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjno-integracyjnym w zakresie docierania  

do środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem nieformalnych grup dzieci i młodzieży  

oraz zapewnienie im różnorodnych form wsparcia w czasie wolnym od zajęć szkolnych 

Zadaniem objęto ok. 260  dzieci i młodzieży, dla których przeprowadzono 13 plenerowych zajęć rekreacyjnych, 

organizowanych w różnych dzielnicach miasta. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się zachęcić 

uczestników zadania do spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób, biorąc udział w zajęciach o charakterze 

artystycznym, plastycznym, sportowym i profilaktycznym.  

7. Organizacja wypoczynku w okresie letnim dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego z elementami profilaktyki uzależnień 

Dofinansowanie ww. zadania pozwoliło na zapewnienie w okresie letnim wypoczynku stacjonarnego                                 

i wyjazdowego dla 577 dzieci i młodzieży szkolnej. Przeprowadzone działania miały charakter profilaktyczny, 

ukazujący różne możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i bez nałogów. 

8. Prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu 

W ramach ww. zadania prowadzono punkt konsultacyjny, w którym udzielono ok. 540 porad w zakresie 

zagrożeń wynikających z uzależnienia od gier hazardowych, ponadto udzielano wsparcia psychologicznego. 

Wychodząc naprzeciw problemowi, jakim jest hazard, dwukrotnie zorganizowano w III LO spotkanie 

profilaktyczne dla ok. 140 uczniów. Kontynuowano spotkania grupy anonimowych hazardzistów, dla których 

przeprowadzono 6 otwartych maratonów. 

9. Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych 

Realizacja powyższego zadania pozwoliła na zapewnienie w miesiącach I-IV i XI-XII.2014r. schronienia                            

w godz. wieczornych i nocnych dla 111 osób bezdomnych z problemem uzależnienia. W okresie nasilonego 

mrozu ogrzewalnia była otwarta całą dobę. 

 

IV. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej 

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej 

W 2014 roku prowadzono 3 placówki wsparcia dziennego, w tym: 

- jedną o charakterze specjalistycznym, która zapewniała 6-godzinną opiekę nad 48 dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych; w ramach zajęć uczestnicy otrzymywali 2 poczęstunki, wyprawki szkolne w formie 

podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży, prowadzono pomoc w nauce w zakresie wszystkich 

przedmiotów szkolnych, zajęcia o charakterze specjalistycznym (plastyczne, socjoterapeutyczne, z zakresu 

gospodarstwa domowego, informatyczne, rekreacyjno-sportowe i teatralne). Placówka zorganizowała 
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wycieczki krajoznawcze, turystyczne oraz sezonowe wyjazdy wypoczynkowe, utrzymywała kontakt z rodzicami     

i opiekunami prawnymi podopiecznych świetlicy. 

- dwie o charakterze opiekuńczym, zapewniające 4-godzinną opiekę łącznie dla 60 dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych (2 placówki dla 30 dzieci); podczas zajęć uczestnicy otrzymywali 1 posiłek, wyprawki szkolne                 

w formie podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży, a także odbywała się pomoc w nauce, wyjazdy 

integracyjne, poradnictwo, pedagogizacja rodziców/opiekunów prawnych i inne formy wsparcia zmierzające       

do włączania społecznego. 

 

V. Realizacja zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania 

1. Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia 

społecznego, stymulowanie rozwoju osobowego oraz fizycznej sprawności poprzez prowadzenie 

różnorodnych form aktywności intelektualnej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i krajoznawczo-

turystycznej, a także propagowanie zdrowego stylu życia 

Zadanie polegało na prowadzeniu „uniwersytetu trzeciego wieku”, w ramach którego podjęto szereg działań 

zmierzających do aktywnego korzystania z życia przez osoby starsze w przedziale wiekowym od 55 do 90 lat, 

utrzymując bądź rozwijając swoją sprawność fizyczną i intelektualną. Zakładane cele osiągnięto dzięki 

organizacji wykładów popularno - naukowych, spotkań integracyjnych, zajęć informatycznych, językowych, 

wokalnych, plastycznych, tanecznych, sportowych, teatralno-kabaretowych, czy edukacyjnych wyjazdów 

kulturalnych i krajoznawczo -turystycznych. W zadaniu uczestniczyło 200 osób. 

 

VI. Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy 

dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych 

Dzięki realizacji ww. zadania udało się przeprowadzić konkursy zręczności kierowców, rajdy samochodowe                 

oraz szkolenia edukacyjne dla mieszkańców miasta w zakresie właściwego zachowania się podczas trudnych 

warunków atmosferycznych, zachowania bezpieczeństwa na drogach. Odbiorcami zadania było około 400 osób. 

2. Prowadzenie akcji edukacyjnych wśród uczniów szóstych klas szkoły podstawowej i gimnazjów w zakresie 

uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych 

W ramach ww. zadania w m-cu czerwcu przeprowadzono pogadanki dla około 860. Do tego działania 

wykorzystano 100 sztuk materiałów dydaktycznych przygotowanych w formie broszury.  Wsparcie realizacji 

ww. zadania przyczyniło się także do przeprowadzenia szkoleń ratowniczych dla 52 uczestników, z czego 24 

osoby ukończyły kurs młodszego ratownika oraz 28 osób kurs ratownika wodnego. Wykonanie zadania 

przyczyniło się do zwiększenia wiedzy dzieci i młodzieży na temat zagrożeń nad wodą i jakie bezpieczne formy 

rekreacji ruchowej powinni uprawiać podczas wypoczynku nad wodą. 

3. Prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

Działania podjęte w ramach ww. zadania to m.in.: etap rejonowy XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej 

Pomocy PCK dla 42 uczestników, szkolenia i warsztaty z zakresu pierwszej pomocy dla 15 osób, zajęcia 

edukacyjne dla 284 uczestników. Organizacja ww. przedsięwzięć pozwoliła na przekazanie wiedzę dot. zasad 
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udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzenie gotowości niesienia pomocy innym, przygotowanie 

wolontariuszy do prowadzenia działań z dziedziny edukacji w zakresie pierwszej pomocy, prezentację sprzętu 

ratowniczego. 

4. Prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci               

i młodzieży 

Realizacja zadania pozwoliła na przeprowadzenie pogadanek w 5 szkołach i 3 przedszkolach, podczas których 

uświadamiano dzieciom i młodzieży, jakie sytuacje zagrażające życiu człowieka niesie za sobą czad. Uczestników 

prelekcji zapoznano z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa użytkowania piecyków gazowych oraz innych 

urządzeń związanych z użytkowaniem gazu. Wśród najmłodszych propagowano podstawowe zasady 

bezpieczeństwa jak np. znajomość nr telefonów alarmowych oraz informacji czym zajmują się poszczególne 

służby bezpieczeństwa. W spotkaniach wzięło udział 237 przedszkolaków oraz 1.226 uczniów. Zaplanowane 

działania były również okazją do prezentacji sprawności strażackiej, w której wzięło udział ok. 200 uczestników. 

 

VII. Realizacja pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – działalność  

na rzecz osób w wieku emerytalnym 

1. Rozwój różnorodnych form wsparcia integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z terenu miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego 

Ww. zadanie realizowały dwa stowarzyszenia, które dla około 1.400 uczestników prowadziły działania 

aktywizujące i integrujące środowisko seniorów w formie wyjazdów do teatru i kina, wód termalnych, 

wyjazdów krajoznawczo - turystycznych, spotkań okolicznościowych, a także zajęć manualnych. 

 

VIII. Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

1. Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów 

obejmujących wystawy, warsztaty i plenery 

W ramach w/w zadania zorganizowano 15 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych członków Stowarzyszenia 

Amatorów Plastyków. Prace wystawiane były między innymi w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej                       

i Muzeum, co umożliwiało zaprezentowanie ich dużej grupie mieszkańców naszego miasta. Zorganizowano                   

1 objazdowy plener dla 11 osób pn. "Śladami zamków, pałaców i dworów woj. łódzkiego", podczas którego 

powstały 33 prace wykonane różnymi technikami plastycznymi. Przeprowadzono także 1 warsztat plastyczny 

"Perspektywa" dla 15 uczestników, mający na celu podniesienie poziomu twórczości malarskiej. Zaangażowanie 

członków SAP w działalność wystawienniczą było także okazją do promocji miasta podczas ważnych wydarzeń 

w regionie. 

2. Wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów 

muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych 

Do realizacji zadania przystąpiły 4 organizacje, z których 1 wystąpiła o rozwiązanie umowy w związku z brakiem 

możliwości realizacji zadania przez Zleceniobiorcę w terminie określonym w umowie (Prezydent Miasta 

przychylił się do wniosku Zleceniobiorcy). Pozostałe podmioty przeprowadziły następujące działania: odbyła się 

inauguracja Tomaszowskiego Klubu Globtrotera, czyli spotkanie ze znanymi podróżnikami: Wojciechem 

Ziemnickim i Arturem Gierulą, którzy w formie prelekcji i prezentacji zapoznali ok 150 uczestników ze swoimi 
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pasjami podróżniczymi (Peru, Islandia, Hiszpania). Klub Globtrotera zwieńczono koncertem Iwony Kmiecik. 

Przygotowano również wystawę zdjęć, którą przez 2 tygodnie w OK. Tkacz odwiedziło 350 uczestników. 

„Wczasy w sercu miasta”, to dwutygodniowy cykl imprez kulturalnych dla dorosłych mieszkańców, 

które miały na celu wyzwolić wiele pozytywnych emocji. Uczestnicy przekonali się, że nie wyjeżdżając poza 

granice miasta można poczuć się jak na wczasach. Zorganizowano m.in. warsztaty integracyjno-taneczne  

dla 22 osób, turniej gier stolikowych, warsztaty kulinarne, I przegląd tomaszowskiej twórczości senioralnej  

(19 osób występowało a 63 oglądało), gry i zabawy międzypokoleniowe połączone z nordick walking                          

na 9 kilometrowej trasie w lasach swolszewickich, projekcję kina letniego (80 mieszkańców).  

„Rozśpiewana Jesień” i „Słowa Kwitną Wszędzie", to imprezy ogólnopolskie skierowane do uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, prezentujące różnorodne formy artystyczne, rozwijające wrażliwość na sztukę 

oraz aktywne uczestnictwo w kulturze, motywującej do wymiany doświadczeń między zespołami i do pracy       

nad własnymi zdolnościami. 

3. Wykonanie renowacji miejsc pamięci narodowej 

Dzięki realizacji ww. zadania udało się odrestaurować 12 elementów zabytków nagrobnych zachowanych z XIX 

wieku, wykonać tablicę informacyjną i całość wyeksponować w formie lapidarium przed wejściem do Kościoła 

NMP Królowej Polski przy ul. Słowackiego. Tym samym powstało swoiste muzeum zabytków kultury 

cmentarnej, pokazujące wytwory miejscowego rzemiosła kamieniarskiego i odlewniczego. Roboty zostały 

wykonane zgodnie ze sztuką konserwatorską oraz w zakresie zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków. 

 

IX. Realizacja zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

1. Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa 

obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej 

W ramach ww. zadania dofinansowano realizację dla około 350 uczestników działań edukacyjnych, ukazujących 

znaczenie wychowania patriotycznego w życiu dzieci i młodzieży, poprzez udział w wielu uroczystościach 

upamiętniających wydarzenia historyczne, szkoleniach strzeleckich promujących aktywne formy czasu wolnego 

i promujących patriotyczne postawy obywatelskie, a także rekonstrukcjach historycznych i comiesięcznych 

treningach strzeleckich.  

 

X. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki                 

i rekreacji 

1. Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów 

W ramach powierzonego zadania reprezentacje tomaszowskich szkół uczestniczyły we współzawodnictwie 

sportowym szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięzcy zawodów miejskich reprezentowali Miasto                            

we współzawodnictwie wyższego szczebla - powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim                      

(318 zawodów).  W okresie sprawozdawczym zorganizowano 344 imprezy sportowe, w których uczestniczyło 

2 408 dzieci i młodzieży.  
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2. Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki 

Zadanie realizowane było przez 7 stowarzyszeń działających na terenie naszego Miasta. W ramach 

przedmiotowego zadania zorganizowano 46 imprez sportowo-rekreacyjnych jednorazowych                        

oraz cyklicznych. Działania wszystkich organizacji zmierzały do zwiększenia zamiłowania                             

do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, jak również miały na celu utrzymywanie                

i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, młodzieży, dzieci i osób 

niepełnosprawnych. Atrakcyjnością i różnorodnością swoich działań zachęcały do prozdrowotnego 

spędzania wolnego czasu. Zadaniem objęto około 5.900 osób. 

 

XI. Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego 

1. Wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim 

W ramach zadania realizowano działania zmierzające do zapewnienia całodobowej opieki  w schronisku                    

dla bezdomnych zwierząt, przyjmowania zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt i wyłapania bezdomnych 

zwierząt oraz ich ewidencjonowania, bezpłatnego przyjmowania zwierząt do schroniska, zapewnienia 

zwierzętom przebywającym w schronisku całodobowej opieki weterynaryjnej oraz właściwych warunków 

bytowania, w tym leczenia, przekazywania zwierząt do adopcji (w 2014 r. łącznie przeprowadzono 256 adopcji). 
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Załącznik nr 3  

do sprawozdania z realizacji  

programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2014 

 

WYKAZ IMPREZ OBJĘTYCH PATRONATEM  

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2014 ROKU 

 

1. Gorączka Złota - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy (III - VI.2014r.). 

2. IV Turniej Kręglarski Klubów HDK PCK - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy 

(22.03.2014r.). 

3. Pierwszy Turniej Strzelecki - Liga Technik Obronnych (III.2014r.). 

4. VIII Ogólnopolski Otwarty Turniej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kręglach - 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych (15.04.2014r.). 

5. I Wiosenny Turniej Żaków w piłce nożnej - KP RKS Lechia 1923 (27.04.2014r.). 

6. XV Koncert charytatywny „Serce na Dłoni” - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy (16.05.2014r.) 

7. 38 Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki „Tomaszowska Wiosna 2014” - 

Zespół Placówek Wychowania pozaszkolnego im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

(21-23.05.2014 r.). 

8. „Mistrzostwa Polski Niestowarzyszonych” w kręglarstwie klasycznym - Klub 

Sportowy „PILICA” (24-25.05.2014r.). 

9. IX Ogólnopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych TOMASZOWIADA 2014 - 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych (06.06.2013 r.). 

10. Regaty „O Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”                           

- Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski (14.06.2014r.). 

11. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt - Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „ DARGFIL” (20-22.06.2014r.). 
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12. IX Ogólnopolski Przegląd Muzyczny Osób Niepełnosprawnych „Rozśpiewana 

Jesień” - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci  

i Osób Niepełnosprawnych (03.10.2014r.). 

13. Nocne Grand Prix Tomaszowa Mazowieckiego - Automobilklub Tomaszowski 

(04.10.2014r.). 

14. I Ogólnopolski Konkurs „Słowa Kwitną Wszędzie” - Warsztat Terapii Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (24.10.2014r.). 

 

 

 


