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I. WPROWADZENIE
Program
współdziałania

współpracy
samorządu

to
z

najważniejszy
organizacjami

dokument

regulujący

pozarządowymi.

Rada

zasady
Miejska

Tomaszowa Mazowieckiego co roku przyjmuje go wyznaczając nowe cele
i założenia. Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku

publicznego

i

o

wolontariacie

program

współpracy

uchwalany

jest do 30 listopada każdego roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został przyjęty
Uchwałą Nr LVIII/543/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
12 listopada 2014 roku. 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 świadomość roli tych podmiotów, jaką pełnią w lokalnej społeczności. W ramach
realizacji założeń Programu, podjęto wspólnie wiele działań, dzięki którym dążono
do zaangażowania mieszkańców w proces rozwoju miasta.
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim współpracował w 2015 roku
z podmiotami pozarządowymi w sposób finansowy i pozafinansowy w sferze zadań
publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie:
1)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2)

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3)

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4)

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

5)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

6)

wypoczynku dzieci i młodzieży,

7)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
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8)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

9)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10) turystyki i krajoznawstwa,
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
12) promocji i organizacji wolontariatu,
13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
W rozdziale 10 Programu współpracy na rok 2015 szczegółowo określono
sposób oceny jego realizacji, wraz z następującymi wskaźnikami:
1)

liczba otwartych konkursów ofert,

2)

liczba ofert złożonych na realizację zadań publicznych,

3)

liczba umów zawartych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych,

4)

liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,

5)

liczba organizacji pozarządowych współpracujących z miastem,

6)

wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych,

7)

stopień realizacji zakładanych rezultatów zadań przedstawionych w ofertach.
Program współpracy w 2015 roku służył do zwiększania skuteczności

i efektywności wykonywania zadań publicznych oraz szeroko rozumianej współpracy,
a także rozwijał i wzmacniał pozycję podmiotów społecznych działających lokalnie.
Potwierdził dążenie do partnerskiej współpracy w zakresie realizacji inicjatyw
służących mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego. Wykonanie założeń Programu
przyczyniło się do wzmocnienia interesów obu sektorów, a przede wszystkim lokalnej
społeczności.
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II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, kontynuując wieloletnią
współpracę z podmiotami sektora pozarządowego, także w 2015 roku zlecał im
zadania własne, korzystając przy tym z różnych form, zgodnych z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi przepisami.
Najczęściej używanym narzędziem do zlecania zadań publicznych był otwarty
konkurs ofert. Współpraca przebiegała również na podstawie przepisów:
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych.
Zgodnie z trybem zlecania zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Prezydent Miasta łącznie ogłosił 12 otwartych konkursów ofert. Realizacja zadań
przebiegała zarówno w formie wsparcia (dofinansowano 29 zadań) jak i powierzenia
(sfinansowano 2 zadania). Nie zlecono żadnego zadania w trybie małych grantów.
Również żadna organizacja nie złożyła oferty z własnej inicjatywy. W trybie innych
ustaw przekazano do realizacji 5 zadań własnych.

Prezydent Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
zlecił do realizacji organizacjom
36 zadań publicznych, w tym:

29 zadań
w formie wsparcia

31 zadań w ramach otwartego
konkursu ofert,
z czego:
2 zadania
w formie powierzenia

5 zadań zleconych
w trybie innych ustaw

Schemat nr 1. Liczba zleconych zadań publicznych w 2015 r. z podziałem na formę ich zlecania.
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1. Otwarte konkursy ofert
W roku 2015 współpraca finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
zlecona na podstawie otwartych konkursów przebiegała w obrębie następujących
obszarów działalności pożytku publicznego:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liczba
zadań

Obszar pożytku publicznego

Lp.

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
wypoczynek dzieci i młodzieży
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyka i krajoznawstwo
porządek i bezpieczeństwo publiczne
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
OGÓŁEM

7
2
1
1
1
2
4
3
2
8
31

Tabela nr 1. Liczba zadań publicznych w poszczególnych obszarach pożytku publicznego.

Na zadania publiczne w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wpłynęło łącznie 98 ofert, w tym:
 55 ofert z zakresu zadań Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
 9 ofert z zakresu zadań Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki,
 34 oferty z zakresu zadań Wydziału Edukacji i Sportu.
Łącznie

15

ofert

rozpatrzono

negatywnie.

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 strategicznych.
Po rozpatrzeniu otwartych konkursów ofert ogółem w 2015 r. zawarto
83 umowy na realizację zadań publicznych w tym:
 47 umów z zakresu zadań Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
 7 umów z zakresu zadań Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki,
 29 umów z zakresu zadań Wydziału Edukacji i Sportu.
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Liczba
otwartych
konkursów ofert

Liczba
ofert

Liczba
umów

Liczba
odrzuconych
ofert

Liczba zadań
publicznych

9

55

47

8

23

1

9

7

2

5

Wydział Edukacji i Sportu

2

34

29

5

3

OGÓŁEM

12

98

83

15

31

Nazwa komórki
organizacyjnej
Wydział Spraw Społecznych
i Promocji Zdrowia
Wydział Kultury, Promocji
i Turystyki

Tabela nr 2. Liczbowe zestawienie współpracy w trybie otwartych konkursów ofert.

Dotacje na poszczególne obszary wykazano w poniższej tabeli. Szczegółowy
wykaz dotacji przyznanych oraz wydatkowanych przez organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 roku, stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Lp.

Dotacje
przyznane

Obszary współpracy

Dotacje
wykorzystane

1.

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

193 400,00

193 379,61

2.

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

136 830,00

136 830,00

3.

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

8 000,00

7 233,94

4.

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

20 000,00

20 000,00

5.

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie

34 000,00

34 000,00

6.

wypoczynek dzieci i młodzieży

140 000,00

139 900,00

7.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

33 500,00

33 500,00

8.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
oraz turystyka i krajoznawstwo

936 000,00

934 354,62

9.

porządek i bezpieczeństwo publiczne

10 000,00

10 000,00

10.

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

410 000,00

409 912,00

1 921 730,00

1 919 110,17

SUMA

Tabela nr 3. Wysokość dotacji przekazanych w trybie otwartych konkursów ofert z podziałem
na obszary współpracy.
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Monitoring prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje
pozarządowe polegał na:


wizytacji pracowników Urzędu w miejscu realizacji zadania lub siedzibie
Zleceniobiorcy,



oficjalnej korespondencji kierowanej do podmiotów, w celu złożenia wyjaśnień
i udzielenia informacji na temat realizowanego zadania,



analizie sprawozdań z realizacji zadań, składanych przez organizacje, które
otrzymały dotacje.
Wszystkie sprawozdania złożone przez podmioty sektora pozarządowego

zostały rozliczone i przyjęte.
W 2015 roku Prezydent Miasta przyznał organizacjom pozarządowym środki
z budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w trybie otwartych konkursów ofert
o łącznej wysokości 1 921 730,00 zł, tj. o 4,25 % więcej niż zakładano w Programie
współpracy na 2015 r. Faktycznie wykorzystana kwota stanowi łączną wartość
1 919 110,17 zł, która została wyliczona po odjęciu zwrotów dokonanych w 2015 r.
oraz I kwartale 2016 r.

DOTACJE
PRZEKAZANE

DOTACJE
WYKORZYSTANE

DOTACJE
ZWRÓCONE

ODSETEK DOTACJI
ZWRÓCONYCH

1 921 730,00 zł

1 919 110,17 zł

2 619,83 zł

0,14 %

Schemat nr 2. Wykaz środków dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2015 r.
w ramach otwartych konkursów ofert.

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 zakresu działań.
2. Inne formy współpracy finansowej
Do

pozostałych

trybów

zlecania

zadań

publicznych

można

zaliczyć

przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez organizacje
pozarządowe w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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W tym obszarze w 2015 roku fundacje i stowarzyszenia otrzymały na 3 zadania
dotacje z budżetu miasta w łącznej wysokości 1 925 010,56 zł. Na podstawie ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych Prezydent Miasta podpisał 1 umowę na kwotę 2 000,00 zł. Ponadto
1 zadanie zlecono organizacji w formie zakupu usługi, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na kwotę 305 400,00 zł.

Liczba
zadań

Obszary współpracy

Lp.

Dotacje
przyznane

Dotacje
wykorzystane

1.

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie

3

1 925 010,56

1 925 010,56

2.

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

1

305 400,00

305 400,00

3.

porządek i bezpieczeństwo publiczne

1

2 000,00

1 000,00

5

2 232 410,56

2 231 410,56

SUMA

Tabela nr 4. Liczba zadań publicznych zleconych na zasadach określonych w innych ustawach
niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podsumowując dane zawarte w tabelach nr 3 i 4 nie trudno zauważyć,
iż najwięcej środków przeznacza się na dofinansowanie zadań edukacyjnych (47%)
i sportowo-rekreacyjnych (22,5%). Trzeci co do wielkości wydatkowania środków
publicznych obszar dotyczy ochrony zdrowia (16,5%), w którym mieszczą się
działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Porównując środki na wydatkowanie zadań z poszczególnych obszarów do ich
wysokości z roku 2014, należy podkreślić, iż dofinansowanie na tym samym
poziomie uzyskują organizacje działające w zakresie pomocy społecznej, ochrony
zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ekologii i ochrony
zwierząt. Znacząco natomiast wzrosły dotacje z zakresu sportu.
Zadania

publiczne

wykonywane

przez

przedstawione

na

51

wymienione
podmiotów

wykresie

nr

1.

w

niniejszym

sektora
świadczą

sprawozdaniu

pozarządowego.
o

tym,

iż

były

Informacje

najpopularniejszą

i najaktywniejszą formą prawną podmiotów realizujących zadania w Tomaszowie
Mazowieckim w obszarze działalności pożytku publicznego są stowarzyszenia.
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Stowarzyszenia
Fundacje

20

1

Organizacje
wyznaniowe

26

4

Kluby i związki
sportowe

Wykres nr 1. Liczba podmiotów uprawnionych do składania ofert z podziałem na formę prawną.

Organizacja,

która

po

raz

pierwszy

otrzymała

wsparcie

finansowe,

to Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem ISKIERKA.
Pozostałe obszary wskazane w Programie współpracy na rok 2015,
tj. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz organizacji
pozarządowych, były realizowane w formie pozafinansowej.
III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Merytoryczna współpraca samorządów i organizacji może mieć bardzo wiele
form. W ustawie wymieniono kilka, nie zamykając ich katalogu i dając organom
administracji publicznej możliwość ich rozszerzania. Wymienione w ustawie
przykładowe formy współpracy to:


wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,



konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,



konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku
publicznego z radami pożytku publicznego,



tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się
z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.
Obok wymienionych w ustawie przykładów, wypracowano szereg innych

możliwości współdziałania
możliwości

materialnych

z III sektorem. Mając świadomość posiadanych
i

merytorycznych,

Prezydent

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego wspólnie z podmiotami pozarządowymi podejmował w 2015 roku
różnorodne działania, zmierzające do wzmacniania społecznej aktywności.
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INFORMACYJNA

WSPÓŁPRACA
POZAFINANSOWA

ORGANIZACYJNA

PROMOCYJNA

TECHNICZNA

Schemat nr 3. Wykaz form współpracy pozafinansowej.

Współpraca pozafinansowa odbywała się w następujący sposób:
FORMA INFORMACYJNA

 prowadzono konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego dotyczących sfery
działalności pożytku publicznego (szczegóły str. 18 - 19),
 informowano i wspierano organizacje w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy
ze środków pozabudżetowych,
 prowadzono oraz aktualizowano wykaz organizacji pozarządowych,
 przyjmowano pisemne propozycje realizacji zadań publicznych planowanych
na 2016 r.,
 udostępniano informacje o działalności lokalnych organizacji w portalach
internetowych Urzędu Miasta,
 prowadzono bezpłatne doradztwo i udzielano pomocy merytorycznej,
 wzajemnie

przedstawiano

kierunki

działalności

i

realizowane

projekty

w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych
miasta,
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 zorganizowano szkolenie pt. „Z unijnego na nasze”, którego realizatorem
był Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Bełchatowie,
FORMA PROMOCYJNA

 zorganizowano

I

Paradę

Uliczną

Organizacji

Pozarządowych

i

Grup

Nieformalnych,
 wydano nowy Informator o podmiotach działających w przestrzeni pożytku
publicznego w Tomaszowie Mazowieckim LOKALNI NIEBANALNI,
 współorganizowano

VIII

Piknik

Organizacji

Pozarządowych

LOKALNI

NIEBANALNI,
 kontynuowano uczestnictwo w projekcie pn. „Modelowe Rady Działalności
Pożytku Publicznego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Miejska Rada
Pożytku była wielokrotnie stawiana za wzorcową praktykę we współpracy
międzysektorowej,
 z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzono
III 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”,
 włączano się w organizację imprez promujących działalność wolontariacką, (m.in.
Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu Kontakt Tomaszów 2015),
 przyjęto 5 wizyt studyjnych, promujących model współpracy Miasta z podmiotami
pozarządowymi w różnych obszarach tematycznych, m.in. funkcjonowania
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, współdziałania na rzecz
turystyki i osób niepełnosprawnych,
 uczestniczono w 2 wizytach studyjnych, na których przedstawiciele Urzędu
Miasta prezentowali dobre praktyki w zakresie współdziałania z organizacjami
sektora pozarządowego,
 na wniosek organizacji wyróżniano w formie statuetek, pucharów i dyplomów
najbardziej aktywnych działaczy NGO lub wydawano im referencje.
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FORMA ORGANIZACYJNA

 Prezydent

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

objął

patronatem

22 wydarzenia organizowane przez lokalne podmioty pozarządowe i grupy
nieformalne (szczegółowy wykaz inicjatyw stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
sprawozdania),
 realizowano wspólne projekty na rzecz społeczności lokalnych, w szczególności
z zakresu kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, upowszechniania tradycji
narodowych,
i

podejmowano

pozarządowy

w

zakresie

inicjatywy
zadań

integrujące
ważnych

dla

sektor

publiczny

lokalnego

rozwoju

(współorganizacja imprez patriotycznych, podejmowanie działań partnerskich
np. XXVIII Tomaszowskie Forum Trzeźwości „Masz szansę! Wygraj życie!”,
Dzień Dziecka, Piknik LOKALNI NIEBANALNI, Dzień Seniora),
 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, Rada
Seniora,

Zespół

ds.

opracowania

zasad

funkcjonowania

i

wdrożenia

„Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016”, Zespół do przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących Tomaszowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2016),
 prowadzono cotygodniowe dyżury prawnika adresowane m.in. do organizacji
pozarządowych i osób w trudnej sytuacji życiowej.
FORMA TECHNICZNA

 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.
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1. Miejska

Rada

Działalności

Pożytku

Publicznego

w

Tomaszowie

Mazowieckim
W 2015 r. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie
Mazowieckim kontynuowała III kadencję, w ramach której odbyło się 12 posiedzeń
stacjonarnych. Jako społeczny organ opiniodawczo-doradczy w zakresie działalności
pożytku publicznego, podejmowała wiele działań zmierzających do rozwoju lokalnego
sektora pozarządowego. Wszystkie spotkania miały charakter otwarty.
Podczas posiedzeń podjęto 11 uchwał:
1) Uchwała nr III/5/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wydania opinii
nt. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/161/2011 z dnia
30

listopada

2011

roku

Rady

Miejskiej

Tomaszowa

Mazowieckiego

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie
Mazowieckim (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2012r. Nr 289, poz. 29),
2) Uchwała nr III/6/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii
nt. projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie
powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu,
3) Uchwała nr III/7/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu
do opracowania regulaminu Konkursu Kreatywności Społecznej LOKALNI
NIEBANALNI na rok 2015,
4) Uchwała nr III/8/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu
do opracowania publikacji Informatora o podmiotach działających w przestrzeni
pożytku publicznego,
5) Uchwała nr III/9/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wdrożenia
standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego,
6) Uchwała nr III/10/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie określenia
Regulaminu
na rok 2015,
14

Konkursu

Kreatywności

Społecznej

LOKALNI

NIEBANALNI

7) Uchwała nr III/11/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania
Kapituły Konkursu Kreatywności Społecznej LOKALNI NIEBANALNI na rok 2015,
8) Uchwała nr III/12/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wydania
opinii nt. projektów uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie
przyjęcia

Planu

gospodarki

niskoemisyjnej

dla

miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego oraz w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony
środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
9) Uchwała nr III/13/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wydania
opinii nt. projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie
przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
10) Uchwała nr III/14/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii
nt. projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych
oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016,
11) Uchwała nr III/15/2015 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii
nt. projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018.
Z inicjatywy Rady Pożytku przeprowadzono III edycję
kampanii społecznej „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. Głównym działaniem Kampanii była
organizacja

dyżurów

księgowych

pracujących

w

tomaszowskich

OPP
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przy pl. Kościuszki 18 w obecnej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury. Podczas
11 dyżurów rozliczono 82 deklaracje podatkowe. 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 bannery
informacyjne.
Kolejnym działaniem podjętym przez Radę był Konkurs Kreatywności
Społecznej LOKALNI NIEBANALNI - III 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
partnerskiej

i

wspieranie

współpracy

rozwoju
społecznej

oraz promowanie działań wolontariackich.
W ramach Konkursu nagrody przyznano w trzech kategoriach:
 w kategorii „Inicjatywa społeczna 2015” nagrodę otrzymali:
 Rycerze Kolumba Rady 15622 im. Świętego Antoniego w Tomaszowie
Mazowieckim za projekt pn. „Trochę wspomnień z tamtych lat”;
Wyróżnienie otrzymali:
 Klub Seniora „Słoneczna Jedynka” za projekt pt. „Senior potrafi – nie bądź sam,
wyjdź z pancerza”;
 Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „PASJA” za projekt pt. „W Pasji zawsze się
coś dzieje, z Pasją się nie zestarzejesz”;
 Automobilklub Tomaszowski za projekt pt. Kryterium Asów Mistrzostw Okręgu
Łódzkiego;
 w kategorii "Partnerstwo społeczne 2015" nagrodę otrzymał:
 Klub Seniora „Słoneczna Jedynka” za projekt pn. „Pejzaż jesieni …”;
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Wyróżnienia otrzymali:
 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych TRZCINA za projekt pt. „Pasaże Pamięci
- spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów”;
 Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku za projekt pt. „wCZASy W SERCU
MIASTA 2”;
 w kategorii "Animator społeczny 2015" nagrodę otrzymała Pani Barbara
Przybysz;
Wyróżnienie otrzymali:
 Pani Wacława Bąk;
 Pan Andrzej Kiermas;
 Pan Piotr Malczewski;
 Pan Tomasz Pawlik,
 Pani Alicja Puchalska;
 Pani Iwona Rybak.
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

oraz przedstawiciele

organizacji pozarządowych byli zaangażowani w opracowanie koncepcji I edycji
Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich praca polegała
na stworzeniu spójnego i przejrzystego procesu wdrożeniowego,
począwszy od kampanii promocyjnej wśród mieszkańców, po
dokonywanie

oceny

harmonogramu

złożonych

działań,

a

wniosków,

skończywszy

na

wyznaczenie
głosowaniu

i

podsumowaniu wyników.
Obecność reprezentantów III sektora w Zespole do przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach TBO pozwoliła na zachowanie
transparentności określonych zasad, uproszczenie wzorów dokumentów i procedury
ich oceny, a także ustalenie rodzajów projektów.
Członkowie Rady Pożytku włączyli się także w redakcję II wydania
Informatora

o

organizacjach

pozarządowych

działających

na terenie Tomaszowa Mazowieckiego LOKALNI NIEBANALNI.
Ich zaangażowanie polegało na zbieraniu materiałów od organizacji
oraz współtworzeniu zawartych w nim treści. Informator został
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ponownie wydany dla zaktualizowania danych teleadresowych o tomaszowskich
podmiotach III sektora oraz w celu promocji ich ogromnej roli w lokalnej społeczności.
Ma on być przewodnikiem dla osób, które szukają pomocy w różnych dziedzinach
lub sami chcą pomagać.

Z

inicjatywy

Miejskiej

Rady

przeprowadzono

dwudniowe

szkolenie

dla nauczycieli i koordynatorów klubów wolontariatu szkół podstawowych
i gimnazjów. Celem spotkań było przede wszystkim wzmocnienie kompetencji
w sferze merytorycznej i technicznej z zakresu prowadzenia zajęć o tematyce
związanej

z aktywnością

obywatelską,

a

w szczególności

roli

organizacji

pozarządowych i wolontariatu. Tematyka zajęć oparta była w głównej mierze
na podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim
do 30 czerwca 2015 r. kontynuowała udział w projekcie pn. „Modelowe Rady
Działalności

Pożytku

Publicznego”,

współfinansowanym

ze

środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem

projektu

było

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 Pożytku brali udział w licznych
spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych, forach o zasięgu ogólnopolskim.
Ich praca była wielokrotnie stawiana za wzorcową praktykę we współpracy
międzysektorowej. Projekt zakładał również stworzenie standardów funkcjonowania
rad pożytku.
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Realizatorem projektu w woj. łódzkim było Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Udział w projekcie zapewnił Radzie Pożytku m.in. 2-dniowe szkolenie
podnoszące

ich

kompetencje.

Ponadto

w celu

poznania

dobrych

praktyk

funkcjonowania podobnych ciał dialogu społecznego uczestniczyli w wizytach
studyjnych w woj. pomorskim i podlaskim.
Dowodem na postrzeganie Miejskiej Rady Pożytku jako modelowe ciało
dialogu, było również przyjęcie pięciu wizyt studyjnych:
1) 30.01.2015r. Radomskiej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
2) 12.03.2015r.

przedstawicieli

sektora

publicznego

i

pozarządowego

sektora

publicznego

i

pozarządowego

woj. małopolskiego;
3) 24.04.2015r.

przedstawicieli

woj. lubelskiego;
4) 11.06.2015r.

reprezentantów

samorządów

i

organizacji

pozarządowych

z woj. zachodniopomorskiego;
5) 24.07.2015r.

członków

organizacji

i

pracowników

administracji

publicznej

z siedzibą w powiecie bełchatowskim i piotrkowskim.
Celem tych wizyt była prezentacja doświadczeń
w zakresie powołania Miejskiej Rady Pożytku oraz jej
roli w samorządzie, dla którego Rada to nie tylko ciało
konsultacyjne, ale także inicjujące wiele wydarzeń
publicznych. Podczas wizyt zostały przedstawione
wszelkie przedsięwzięcia zorganizowane wspólnie
przez Radę i samorząd miejski, m.in. Piknik Organizacji Pozarządowych, Informator
o podmiotach działających w przestrzeni publicznej, Kampania Społeczna 1%,
Konkurs Kreatywności Społecznej.
Nasze

miasto

było

również

zapraszane

do prezentacji dobrych praktyk w obszarze współpracy
z NGO przez inne samorządy. Przedstawienie modelu
funkcjonowania Miejskiej Rady Pożytku miało służyć
jako zachęta do powołania tego typu podmiotu
w Łasku i Bełchatowie.
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Dodatkowym
„Modelowe

efektem
Rady

realizacji

projektu

Działalności

Pożytku

Publicznego” było ustanowienie 27 listopada
Ogólnopolskim
Pożytku

Dniem

Rad

Publicznego.

Działalności

Z

tej

okazji

na listopadowej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

przedstawiono

informacje

na temat działalności Tomaszowskiej Rady i wręczono wyróżnienia jej członkom.
W ramach tych obchodów Rada Pożytku uczestniczyła także w I Ogólnopolskim
Forum RDPP, które zorganizowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Spotkanie na szczeblu krajowym było okazją do wymiany doświadczeń
w

funkcjonowaniu

Rad

Pożytku

w

Polsce

oraz

do

poznania

publikacji

pt. „Strategiczna mapa drogowa rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce”,
stanowiącej wskazówkę do wzmocnienia roli społeczeństwa.
Wszystkie

działania

dotyczące

Miejskiej

Rady

Działalności

Pożytku

Publicznego były finansowane z budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
2. 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 celu usprawnienia mechanizmu przeprowadzania konsultacji Gmina Miasto
Tomaszów Mazowiecki kontynuowała udział w projekcie pn. „DOBRE RZĄDZENIE.
Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”, współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał
m.in.:
 przeprowadzenie samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,
 badanie opinii społecznej za pomocą specjalnie przygotowanego formularza
internetowego,
 udział w szkoleniach dla pracowników JST i przedstawicieli NGO w zakresie
konstruowania i uczestnictwa w konsultacjach polityk publicznych,
 przeprowadzenie konsultacji społecznych 3 dokumentów publicznych.
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Powyższe

działania

zrealizowano

zgodnie

z

założeniami

projektu

oraz z zachowaniem zaplanowanych wskaźników realizacji działań.
Miasto Tomaszów Mazowiecki zostało wyróżnione podczas konferencji
podsumowującej projekt, jako samorząd prowadzący modelową współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje

społeczne

przeprowadzone

w

2015

r.

odbywały

się

w następujących formach:
 zgłaszanie

uwag

poprzez

wypełnianie

formularzy

konsultacyjnych

i dostarczanie ich drogą elektroniczną, bezpośrednio do komórek organizacyjnych
lub drogą pocztową,
 protokołowane spotkania konsultacyjne,
 ankiety konsultacyjne,
 uczestnictwo w zespołach współtworzących projekty dokumentów.

Lp.

Nazwa projektu

Forma
konsultacji

Podmioty
uprawnione

1.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr XIX/161/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania
Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim
(Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2012r. Nr 289, poz.29)

spotkanie
konsultacyjne

Miejska Rada
Działalności Pożytku
Publicznego (10 osób)

2.

Projekt uchwały w sprawie powołania
Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania
jej Statutu

spotkanie
konsultacyjne

Miejska Rada
Działalności Pożytku
Publicznego (9 osób)

3.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2015-2020

spotkanie
konsultacyjne

RDPP (8 osób)
13 przedstawicieli NGO

formularz uwag

4 przedstawicieli NGO

4.

Zasady funkcjonowania i wdrożenia
„Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego
2016”

spotkania
konsultacyjne

2 przedstawicieli NGO

5.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Tomaszowa Mazowieckiego

spotkanie
konsultacyjne

RDPP (8 osób)

6.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla miasta
Tomaszowa Mazowieckiego

spotkanie
konsultacyjne

RDPP (8 osób)
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7.

8.

9.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Integracji Osób
Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2016 - 2018

spotkanie
konsultacyjne

RDPP (8 osób)

formularz uwag

2 przedstawicieli NGO

spotkanie
konsultacyjne

RDPP (9 osób)

spotkanie
konsultacyjne

RDPP (9 osób)
21 przedstawicieli NGO

Ogółem

14 członków Miejskiej
Rady Działalności
Pożytku Publicznego

Tabela nr 5. Wykaz konsultowanych dokumentów przez organizacje pozarządowe i Miejską Radę
Działalności Pożytku Publicznego.

W 2015 r. o opinię w ważnych sprawach dla miasta Prezydent Tomaszowa
Mazowieckiego zwracał się również do samych mieszkańców.

Konsultacje

społeczne były prowadzone w formie bezpośredniej, czyli na otwartych spotkaniach
w różnych dzielnicach miasta. Stosowano również różnego rodzaju narzędzia
konsultacyjne takie, jak ankieta, formularz uwag, głosowanie elektroniczne (mailowe,
telefoniczne, poprzez stronę internetową). Za przykład można podać konsultacje
społeczne dotyczące:
 Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego (48 zgłoszonych projektów,
w tym 31 zaopiniowanych pozytywnie, na które łącznie zagłosowało 6 729
mieszkańców, tj. ok. 13 % uprawnionych mieszkańców),
 zmiany nazwy ulicy Oskara Lange (wypełniono prawidłowo 629 ankiet, których
nadawcy stanowili ok. 40% uprawnionych do głosowania).

3. Parada uliczna
W ramach Dni Tomaszowa Mazowieckiego 27 czerwca 2015 r. ulicami miasta
przeszła

Parada

Uliczna.

W

wydarzeniu

wzięło

udział
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podmiotów,

w tym 25 organizacji pozarządowych, 4 instytucje kultury, 1 grupa nieformalna
oraz 1 spółka miejska. Prezentacja, jaką dokonała grupa ok. 800 osób, wskazywała
na prowadzoną działalność, bądź też ich nazwę własną. Dzięki Paradzie mogliśmy
podziwiać

zabytkowe

pojazdy

samochodowe

i

motocyklowe,

umiejętności

sportowców oraz ich klubowe stroje, atrakcje teatralne, kulinarne, muzyczne
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i sceniczne. Nie zabrakło elementów historycznych, patriotycznych, akrobatycznych
i

bajkowych.

którzy

Parada

zaprezentowali

przyciągnęła
wyjątkowy

również

pokaz

jazdy

gości
na

zagranicznych
jedno-

i

(USA),

trzymetrowym

jednokołowcu.
Trasa Parady o długości 1 km została poprowadzona przez ul. Legionów
i al. Piłsudskiego aż do płyty pl. Kościuszki, gdzie ze sceny mogliśmy usłyszeć kilka
zdań o każdej grupie.
Podmioty, które wzięły udział w tegorocznej Paradzie (wg kolejności przemarszu):
1)

Stowarzyszenie Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych WETERAN

2)

Automobilklub Tomaszowski

3)

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA

4)

Klub Sportowy Pilica

5)

Miejski Ośrodek Kultury

6)

Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

7)

Polski Związek Niewidomych

8)

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

9)

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA”

10) Stowarzyszenie Amatorów Plastyków
11) Klub Sportowy LECHIA
12) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
13) Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
14) Ośrodek Kultury TKACZ
15) Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „TRZCINA”
16) Klub Seniora „Słoneczna Jedynka”
17) Tomaszowskie Stowarzyszenie „AMAZONEK”
18) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA
19) Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL
20) Stowarzyszenie Edukacyjne INTEGRACJA
21) Świetlica środowiskowa TOMY
22) Fundacja PORANEK
23) Polski Związek Głuchych
24) Dzielnicowy Ośrodek Kultury
25) Stowarzyszenie Klub Piłkarski RKS LECHIA
26) Związek Harcerstwa Polskiego
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27) Liga Obrony Kraju
28) Związek Strzelecki „STRZELEC” OSW
29) Skansen Rzeki Pilicy
30) Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
31) Ochotnicza Straż Pożarna Białobrzegi
Organizację Parady wspierała Komenda Powiatowej Policji, Straż Miejska, OSP
Białobrzegi i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
4. VIII Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI
W dniu 30 sierpnia 2015 roku odbyła się VIII edycja
Pikniku

Organizacji

Pozarządowych

LOKALNI

NIEBANALNI. Na terenie „Przystani” Ośrodka Sportu
i Rekreacji rekordowo, bo 50 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.
Podmioty, które wzięły udział w zeszłorocznym Pikniku to:
1) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA,
2) Fundacja Arka Nadziei,
3) Fundacja EDUCATOR,
4) Fundacja Hipoterapia „MOGĘ WIĘCEJ”,
5) Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych „AMICUS CANIS”,
6) Fundacja „N.S.J.-Rodzina”,
7) Fundacja PORANEK,
8) Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego,
9) Fundacja Społeczna „Razem”,
10) Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”,
11) Jednostka Strzelecka 1002 Związku Strzeleckiego STRZELEC OSW,
12) Klub Miłośników Kultury Japońskiej „KANPAI”,
13) Klub Sportowy AMBER,
14) Klub Sportowy ASTER,
15) Klub Sportowy LECHIA,
16) Klub Sportowy TRENER,
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17) Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „PASJA”,
18) Liga Obrony Kraju,
19) Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
20) Młodzieżowy Klub Sportowy,
21) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Antoniego,
22) Polski Czerwony Krzyż,
23) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
24) Polski Związek Głuchych,
25) Polski Związek Niewidomych,
26) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
27) Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
28) Ruch Społeczny Stowarzyszenie Niepokonani – Polska,
29) Społeczność Chrześcijańska TOMY,
30) Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL,
31) Stowarzyszenie Amatorów Plastyków,
32) Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja,
33) Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina”,
34) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA”,
35) Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
36) Stowarzyszenie Tańca Sportowego „KOBOS-DANCE”,
37) Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna IMPULS,
38) Tomaszowski Klub Szachowy HETMAN,
39) Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
40) Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek,
41) Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych,
42) Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne,
43) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta,
44) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
45) Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego,
46) Uczniowski Klub Sportowy „13-JOKER”,
47) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
48) Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
49) Związek Dużych Rodzin TRZY PLUS,
50) Związek Harcerstwa Polskiego.
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Organizację Pikniku wspierali:
1) GeNeo Call Center Sp. z o.o.,
2) Natur House,
3) Nu-med. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej,
4) Tomaszowskie Centrum Nurkowe WATER WORLD,
5) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
6) Zakład Gospodarki Ciepłowniczej,
7) Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej.
W 2015 r. tematem przewodnim Pikniku był wodny świat, który zainspirował
do stworzenia kolorowych dekoracji stoisk poszczególnych organizacji. Wydarzenie
tradycyjnie rozpoczęto utworem „A może byśmy tak…”, w wykonaniu Karoliny
Gawarzyńskiej.
Zarówno

najmłodszym,

jak

i

starszym

uczestnikom imprezy zapewniono liczne atrakcje m.
in.: występy muzyczne i taneczne uczestników
tomaszowskich ośrodków kultury oraz członków
organizacji pozarządowych, naukę gry w szachy,
zabawy plastyczne „W wodnym świecie”, pokazy
ratownictwa wodnego, wozów strażackich, samochodów
retro i sportowych, freestyle kajakowy na wodzie, zajęcia
nauki nurkowania, przejażdżki konne. Chętni mogli
zmierzyć

swoje

towarzyszących,

siły

podczas

tj:

IV

sportowych

Mistrzostw

imprez

Tomaszowa

Mazowieckiego w Rzucie Podkową, turnieju „trójek” dla szkół podstawowych
„Siatkarski Narybek”.
Piknik poprowadzili Barbara Przybysz i Daniel Wolski, natomiast gwiazdą
imprezy był zespół RED LIPS.
W

trakcie Pikniku przeprowadzona została gra

plenerowa „Na fali

aktywności”. Zadaniem wszystkich uczestników, którym rozdano 850 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 biorące udział w imprezie
oraz 3 nagrody Prezydenta Miasta.
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Odbyła się również otwarta akcja badań mammograficznych, podczas której
przebadano 50 kobiet. Odwiedzający Przystań mieli możliwość oddania krwi zarejestrowano 20 dawców, a krew oddało 16 osób. Ogółem zebrano 7,2 litra krwi.
W Pikniku uczestniczyli i udzielali rad specjaliści z Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich z Bełchatowa.
Dodatkową niespodzianką dla tomaszowian była prezentacja nowego logo
Tomaszowa Mazowieckiego. Jego wizerunek odnosi się zarówno do biznesu,
turystyki i do wszystkiego dobrego, co w Tomaszowie jeszcze będzie. Zgodnie
z wypowiedzią autora logotypu, przy jego
projektowaniu

głównym

czynnikiem

determinującym wygląd była nazwa Tomaszów
Mazowiecki. Nowy logotyp jest bardzo czytelny
i przyjemny w odbiorze. Ze względu na bardzo
dużo elementów dominujących w naszym mieście, posiadających identyfikację
graficzną, stało się jasne, że elementy obrazkowe należy zastąpić hasłem.
„… i jesteś w dobrym miejscu” skupia w sobie wszystkie dobre cechy, jakie miasto
posiada oraz ma charakter uniwersalny. Logo miasta będzie pojawiało się m.in.
na materiałach promocyjnych dotyczących Tomaszowa Mazowieckiego. Może być
również

wykorzystywane

za

zgodą

Prezydenta

Miasta

przez

organizacje

pozarządowe.
Z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VIII Piknik
był także okazją, aby po raz trzeci nagrodzić najbardziej kreatywne organizacje
i osoby je reprezentujące, w ramach wcześniej opisanego Konkursu Kreatywności
Społecznej LOKALNI NIEBANALNI.
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IV. PODSUMOWANIE
W 2015 roku współpraca pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi
odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz przyjęła formę finansową
i pozafinansową. Wszystkie cele i zadania priorytetowe ujęte w Programie zostały
zrealizowane.
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego współpracował z organizacjami
pozarządowymi

na

wielu

płaszczyznach

związanych

z

rozwojem

miasta

oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te
nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców.
W sposób szczególny należy podkreślić, iż na terenie miasta działają podmioty
społeczne, które zgodnie z zasadą suwerenności stron prowadzą we własnym
zakresie wiele inicjatyw. I choć nie są one ujęte w sprawozdaniu, to z pewnością
mają wpływ na poprawę jakości życia czy zaspokajanie podstawowych potrzeb
lokalnej społeczności.
Warto również wskazać, iż oprócz środków publicznych wymienionych
w rozdziale

poświęconym

współpracy finansowej, organizacje

przeznaczają

znaczącą ilość środków własnych i pracy społecznej. Ponadto we współpracy bierze
udział coraz większa liczba organizacji, co pokazuje, że system współdziałania jest
otwarty i nastawiony na rozwój.
Ważnym aspektem we współpracy z III sektorem niewątpliwie staje się
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która ma za sobą rok intensywnej
pracy. Szczególnie mocno angażowała się w tworzenie standardów funkcjonowania
rad pożytku, ale także była wyznacznikiem dla stworzenia wielu innych tego typu
podmiotów w różnych rejonach Polski.
Wyzwaniem na rok 2016 jest realizowanie takich działań, które jeszcze
bardziej zwiększą rolę tomaszowskich organizacji w podejmowaniu ważnych decyzji
w obszarze pożytku publicznego.
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Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2015

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH I WYKORZYSTANYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2015 ROKU
I. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego
wyposażenia osobom bezdomnym, a także
Towarzystwo Pomocy
prowadzenie działań długofalowych mających
im. Św. Brata Alberta
na celu przywracanie do życia w naturalnym
Koło Tomaszowskie
środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn
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
Prowadzenie działań polegających na rozwijaniu
środowiskowych form wsparcia, mających na celu
edukację, integrację oraz usamodzielnianie się
osób głuchoniemych z terenu miasta Tomaszowa
Prowadzenie działań mających na celu edukację
i integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego oraz działania
w zakresie profilaktyki raka piersi
Prowadzenie działań mających na celu edukację,
integrację i poradnictwo diabetologiczne
oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Prowadzenie działań promujących honorowe
krwiodawstwo i integrujących środowisko
krwiodawców
Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób
potrzebujących wsparcia z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

145 000,00

145 000,00

Polski Związek
Niewidomych

7 700,00

7 700,00

Polski Związek
Głuchych

5 000,00

5 000,00

Tomaszowskie
Stowarzyszenie
Amazonek

7 200,00

7 200,00

7 000,00

6 979,61

9 500,00

9 500,00

7 000,00

7 000,00

5 000,00

5 000,00

193 400,00

193 379,61

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło Nr 2
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział
Miejsko - Powiatowy
Polski Czerwony Krzyż
Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci
z Autyzmem ISKIERKA
SUMA

II. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Lp.
1.

2.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
w formie specjalistycznej

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Społeczność
Chrześcijańska TOMY
SUMA

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

70 000,00

70 000,00

26 830,00

26 830,00

40 000,00

40 000,00

136 830,00

136 830,00
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III. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Lp.

1.

Nazwa zadania
Realizowanie programów dotyczących wychowania
patriotycznego i wychowania w duchu
społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania
tradycji narodowej

Nazwa podmiotu

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

ZS STRZELEC OSW

7 000,00

6 233,94

KS AMBER

1 000,00

1 000,00

SUMA

8 000,00

7 233,94

IV. Pozostała działalność polityki społecznej - działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym
Lp.

1.

Nazwa zadania

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

Nazwa podmiotu

Dotacje
przekazane

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Powiatowe
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
SUMA

Dotacje
wykorzystane

12 000,00

12 000,00

8 000,00

8 000,00

20 000,00

20 000,00

V. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania
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
Dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej
dla przedszkoli niepublicznych
ZADANIE ZLECONE W TRYBIE
USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

3.

Dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej
dla niepublicznych szkół podstawowych
ZADANIE ZLECONE W TRYBIE
USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

4.

Dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej
dla niepublicznych gimnazjów
ZADANIE ZLECONE W TRYBIE
USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
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Nazwa podmiotu
Tomaszowski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Stowarzyszenie
Amatorów Plastyków
Stowarzyszenie
Edukacyjne Integracja
Przedszkole
TOMASZEK
Fundacja EDUCATOR
im. ks. S. Grada
Przedszkole ANTOŚ
Stowarzyszenie
Edukacyjne Integracja
Pierwsza
Chrześcijańska Szkoła
Podstawowa TOMEK
Katolickie Stowarz.
Oświatowe
im. św. Ojca Pio
Katolicka Szkoła
Podstawowa
Stowarzyszenie
Edukacyjne Integracja
Gimnazjum TOMASZ
Katolickie Stowarz.
Oświatowe
im. św. Ojca Pio
Katolickie Gimnazjum
SUMA

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

31 000,00

31 000,00

3 000,00

3 000,00

628 400,88

628 400,88

103 567,54

103 567,54

756 179,67

756 179,67

85 663,03

85 663,03

117 542,36

117 542,36

233 657,08

233 657,08

1 959 010,56

1 959 010,56

VI. Wypoczynek dzieci i młodzieży
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

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

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

Nazwa podmiotu
Fundacja EDUCATOR
im. ks. St. Grada
UKS „13 - JOKER”
Liga Obrony Kraju
KS LECHIA
Fundacja Hipoterapia
MOGĘ WIĘCEJ
IUKS „Dziewiątka”
Stowarzyszenie
Abstynenckie AZYL
Fundacja EDUCATOR
im. ks. St. Grada
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci
Fundacja
„N.S.J. - Rodzina”
Liga Obrony Kraju
UKS „13 - JOKER”
IUKS „Dziewiątka”
Fundacja Hipoterapia
MOGĘ WIĘCEJ
SUMA

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

7 390,00

7 390,00

1 800,00
2 300,00
3 600,00

1 800,00
2 200,00
3 600,00

2 880,00

2 880,00

4 030,00

4 030,00

6 576,00

6 576,00

13 152,00

13 152,00

31 346,00

31 346,00

31 236,00

31 236,00

1 440,00
5 480,00
19 180,00

1 440,00
5 480,00
19 180,00

9 590,00

9 590,00

140 000,00

139 900,00

VII. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp.

1.

Nazwa zadania

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

2.

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

3.

Edukacja regionalna dzieci i młodzieży

4.

Wykonanie renowacji miejsc pamięci narodowej

Nazwa podmiotu

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

Tomaszowski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

5 400,00

5 400,00

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

6 100,00

6 100,00

10 000,00

10 000,00

8 000,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

33 500,00

33 500,00

Stowarzyszenie
Amatorów Plastyków
Tomaszowskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych
Towarzystwo Przyjaciół
Tomaszowa
Mazowieckiego
SUMA

VIII. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Lp.

1.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół
Miejski Szkolny
podstawowych i gimnazjów
Związek Sportowy
ZADANIE POWIERZONE

Dotacje
przekazane
30 000,00

Dotacje
wykorzystane
30 000,00

31

2.

Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez
sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki

UKS „13 - JOKER”
Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
Polski Związek
Niewidomych
Klub Sportowy AMBER
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Tomaszowskie
Stowarzyszenie Tenisa
Ziemnego „GEM”
Liga Obrony Kraju

3 000,00

3 000,00

35 850,00

35 850,00

1 650,00

1 650,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

3 000,00

1 900,00

3.

Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu (850 000,00)

a)

DYSCYPLINY STRATEGICZNE (535 000,00)

Organizacja oraz prowadzenie szkolenia sportowego
i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie
piłki siatkowej mężczyzn w 2015 roku
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego
w zakresie łyżwiarstwa szybkiego
Organizacja szkolenia oraz udział we współzawodnictwie
sportowym zawodników IUKS „Dziewiątka”
w łyżwiarstwie szybkim
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego
w piłce nożnej mężczyzn
Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej seniorów
i juniorów młodszych
Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego w piłce nożnej chłopców rocznik:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego w zakresie piłki nożnej mężczyzn
b)

170 000,00

170 000,00

KS „PILICA”

130 000,00

130 000,00

IUKS „DZIEWIĄTKA”

15 000,00

15 000,00

Akademia Piłkarska
UKS „Mazovia”

15 000,00

15 000,00

WKS „KAWALERIA”

5 000,00

5 000,00

UKS „Niezapominajki”

3 000,00

3 000,00

197 000,00

197 000,00

UKS „Victoria”

39 000,00

39 000,00

MUKS „Dargfil”

70 000,00

70 000,00

MUKS „Dargfil”

60 000,00

60 000,00

Młodzieżowy Klub
Sportowy

33 600,00

33 600,00

LKK „START”

23 400,00

22 895,57

MUKS „WIKING”

12 000,00

12 000,00

UKS „Victoria”

8 000,00

8 000,00

IUKS „LIDER”

4 000,00

4 000,00

IUKS „LIDER”

23 000,00

23 000,00

6 000,00

6 000,00

16 000,00

16 000,00

Klub Piłkarski
„RKS LECHIA 1923”

DYSCYPLINY WIODĄCE (238 000,00)

Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego w zakresie piłki ręcznej chłopców
Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego w piłce siatkowej dziewcząt w 2015 r.
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej dziewcząt
Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego w określonych dyscyplinach sportu
- lekkoatletyka
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w zakresie
kolarstwa
Organizacja szkolenia oraz udział we współzawodnictwie
sportowym w zakresie kajakarstwa
c)

KS „LECHIA”

POZOSTAŁE DYSCYPLINY SPORTOWE (77 000,00)

Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym w zakresie piłki ręcznej dziewcząt
Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego
w zakresie koszykówki chłopców w 2015 roku
Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego
w zakresie koszykówki dziewcząt w 2015 roku
Udział we współzawodnictwie sportowym zawodników
IUKS „Dziewiątka” we wrotkarstwie szybkim
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w zakresie
kręglarstwa
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IUKS „DZIEWIĄTKA”
KS „PILICA”

Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego w określonych dyscyplinach sportu
- bilard
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego
w zakresie mini-tenisa i tenisa chłopców i dziewcząt
Organizacja szkolenia pływackiego

UKS „13-JOKER”
Tenisowy
UKS „SMECZ”
Tomaszowskie
Stowarzyszenie
Pływackie „TS Pływak”
SUMA

12 000,00

12 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 959,05

936 000,00

934 354,62

IX. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Lp.

1.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Stowarzyszenie
„Pogotowie
dla Zwierząt”
I-III.2015 r.
Stowarzyszenie
„Pogotowie
ZADANIE ZLECONE
dla Zwierząt”
W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
IV-XII.2015 r.

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

SUMA

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

80 400,00

80 400,00

225 000,00

225 000,00

305 400,00

305 400,00

X. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa zadania
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie
bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej
jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów
motorowych
Prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci
i młodzieży szkolnej w zakresie uświadamiania
zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów
wodnych
ZADANIE ZLECONE W TRYBIE USTAWY
O BEZPIEZEŃSTWIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
NA OBSZARACH WODNYCH
Prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych
i szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej

Nazwa podmiotu

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

Automobilklub
Tomaszowski

5 000,00

Ratownictwo Wodne
Rzeczpospolitej

2 000,00

Polski Czerwony Krzyż

5 000,00

5 000,00

12 000,00

11 000,00

SUMA

5 000,00

1 000,00

XI. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie
narkomanii
Lp.

1.

Nazwa zadania
Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
w szczególności dla dzieci i młodzieży

Nazwa podmiotu

Fundacja
„Aby nikt nie zginął”
SUMA

Dotacje
przekazane

Dotacje
wykorzystane

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00
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XII. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

1.

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

ASKWP ALA
Stowarzyszenie
Abstynenckie AZYL

2.

Prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu

3.

4.

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

98 000,00

98 000,00

ASKWP ALA

15 000,00

15 000,00

ASKWP ALA
Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych
TRZCINA

20 000,00

20 000,00

11 500,00

11 500,00

10 500,00

10 500,00

8 000,00

8 000,00

10 000,00
5 000,00

10 000,00
5 000,00

50 000,00

50 000,00

15 000,00

15 000,00

14 000,00

14 000,00

20 000,00

20 000,00

Fundacja
„Aby nikt nie zginął”

6 000,00

6 000,00

Fundacja
„Aby nikt nie zginął”

5 000,00

5 000,00

380 000,00

379 912,00

Stowarzyszenie
Abstynenckie AZYL
Fundacja EDUCATOR
im. ks. St. Grada
IUKS „Dziewiątka”
ZS Strzelec OSW
Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób
I-IV.2015 r.
uzależnionych
Towarzystwo Pomocy
ZADANIE POWIERZONE
im. Św. Brata Alberta
XI-XII.2-15 r.

5.

Programy profilaktyczne i edukacyjno-wychowawcze Fundacja
dla młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz.
„Aby nikt nie zginął”

6.

Działania edukacyjne dla rodziców w celu rozwijania
umiejętności wychowawczych

7.

Superwizja grupowa dla nauczycieli, pedagogów
i wychowawców jako skuteczna metoda profilaktyki
uzależnień

SCh TOMY

SUMA
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Dotacje
Dotacje
przekazane wykorzystane
92 000,00
91 912,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2015

WYKAZ WYDARZEŃ OBJĘTYCH PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2015 ROKU
Lp.

Nazwa wydarzenia

1

GRAND PRIX POLSKI
XXVII Turniej ASÓW

2

Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego
pn. „Niebieskie Źródła”

3

26. Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
„Zielona Nuta”

4

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

5

IX Ogólnopolski Otwarty Turniej Warsztatów
Terapii w Kręglach

6

V Turniej Kręglarski dla Krwiodawców

7

XVI Koncert Charytatywny „Serce na dłoni”

8

IX Turniej Wiedzy i Umiejętności z Zakresu
Bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i innym”

9

Marsz dla Życia i Rodziny

10

X Ogólnopolska Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych „Tomaszowiada 2015”

11

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

12

199 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

13

III Fantastyczny Konwent WARKON 2015

14

„Dzień Seniora”

15

X Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Osób
Niepełnosprawnych pt. „Rozśpiewania Jesień”

16

Konferencja szkoleniowa
pt. „Przeciw uzależnionemu myśleniu”

Nazwa podmiotu
Klub Sportowy
„PILICA”
Zarząd Wojewódzki
Związku Brydża
Sportowego
Związek Harcerstwa
Polskiego Komenda
Hufca w Tomaszowie
Mazowieckim
Klub Sportowy
„PILICA”
Warsztat Terapii
Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu
Rodzin Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Polski Czerwony
Krzyż
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy
Liga Technik
Obronnych
Parafia
Rzymsko-Katolicka
Najświętszego Serca
Jezusowego
Warsztat Terapii
Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu
Rodzin Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „DARGFIL”
Kościół p.w. NMP.
Klub Fantastyki
ELYSIUM
Krajowe
Stowarzyszenie
Seniorów „Pasja”
Stowarzyszenie
Rodzin Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Fundacja
„Aby nikt nie zginął”

Termin
14-15.02.2015 r.
22.02.2015 r.

6-8.03.2015 r.

27-29.03.2015 r.

14.04.2015 r.

18.04.2015 r.
22.05.2015 r.

29.05.2015 r.

31.05.2015 r.

12.06.2015 r.

19-21.06.2015 r.
10-15.08.2015 r.
29-30.08.2015 r.
20 i 25.09.2015 r.

02.10.2015 r.

05.10.2015 r.
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17

II Ogólnopolski Konkurs
„Słowa Kwitną Wszędzie”

18

Puchar Polski i Ogólnopolskie Zawody
Kwalifikacyjne

19

Rejs szkoleniowy
„Tomaszów pod Żaglami Pogorii 2015”

20

Happening z okazji 34. Rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce

21

Ogólnopolskie Zawody Dzieci

22

Mistrzostwa Polski na dystans i wieloboju

36

Stowarzyszenie
Rodzin Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Okręgowy Związek
Łyżwiarstwa
Szybkiego
Tomaszowski Klub
Żeglarski
Stowarzyszenie
Rekonstrukcji
Historycznej „Batalion
Tomaszów”
Okręgowy Związek
Łyżwiarstwa
Szybkiego
Okręgowy Związek
Łyżwiarstwa
Szybkiego

30.10.2015 r.

20-22.11.2015 r.
4-13.12.2015 r.

13.12.2015 r.

18-20.12.2015 r.

27-30.12.2015 r.

