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I. WPROWADZENIE 

 

  Samorząd Miasta Tomaszów Lubelski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu 

uzupełnienia działań objętych zadaniami własnymi. Współpraca ta realizowana jest głównie  

w dziedzinach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ochrony i 

promocji zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ramy współpracy ujęte 

są  

w program współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, który co roku uchwalany 

jest przez Radę Miasta zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Program współpracy jest dokumentem, który 

określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy Miasta Tomaszów Lubelski  

z tzw. trzecim sektorem. 

 

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI  

 

Prace nad projektem programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego na rok 2019 rozpoczęto we wrześniu 2018 r. Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 108/2018   

z dnia 19 września 2018 r. postanowił przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi  

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

projektu uchwały  Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo 

uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje 

przeprowadzono w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 27 września 2018 r. w formie 

bezpośredniego spotkania z organizacjami pozarządowymi. W konsultacjach wzięło udział  

10 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Po przeprowadzonych konsultacjach Program 

Współpracy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/429/2018  Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia  

12 października 2018 r. Głównym celem programu było budowanie współpracy pomiędzy samorządem 

miejskim i organizacjami pozarządowymi, tworzenie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 

zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców a także właściwe wykorzystywanie i uzupełnianie 

działań Miasta w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.  
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III. OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z PODMIOTAMI III SEKTORA 

Spośród szerokiej gamy zadań publicznych program określił następujące priorytetowe obszary 

współpracy Miasta z podmiotami III sektora:  

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:  

- organizację imprez rekreacyjno-sportowych, 

- organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkówce, 

wrotkarstwie, sportach narciarskich, tenisie ziemnym, tenisie stołowym i sportach siłowych, 

szachach, lekkiej atletyce,  

- aktywizację sportową osób niepełnosprawnych, 

- szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, narciarstwo 

biegowe, lekkoatletyka, sporty wrotkarskie, trójbój siłowy, tenis ziemny, tenis stołowy, karate, 

kolarstwo górskie, gimnastyka artystyczna, szachy, udział w rozgrywkach ligowych w piłce 

siatkowej kobiet  

i piłce nożnej mężczyzn. 

2. Upowszechnianie kultury i sztuki poprzez: 

- organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną, 

- promocję osiągnięć lokalnych twórców, 

- rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, 

- wspieranie regionalizmu (wydawnictwa regionalne, sesje naukowo – historyczne, wystawy). 

3. Propagowanie walorów turystycznych i kulturalnych miasta poprzez: 

- promocję przedsięwzięć i działań organizacji pozarządowych oraz podmiotów ustawowo 

uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego na stronie internetowej, 

- współdziałanie w organizacji imprez promujących miasto, 

- ochronę dziedzictwa kulturowego i historii miasta i regionu. 

4. Wypoczynek dzieci i młodzieży: 

- zapewnienie oferty czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii i wakacji, 

- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w szczególności zajęć i warsztatów rozwijających 

różnorodne zainteresowania.  

5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

6. Ochronę i promocję zdrowia m. in. organizowanie badań profilaktycznych, pogadanek, 

organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla kobiet po mastektomii. 

7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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W ramach określonych w programie współpracy zadań, realizowane były następujące formy 

współpracy:  
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WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 

Finansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się poprzez wspieranie 

realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, z uwzględnieniem procedury 

otwartego konkursu ofert.  

Środki na wspieranie zadań publicznych 2019 roku zaplanowano w wysokości 650.000 zł  

z podziałem na następujące rodzaje zadań: 

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 562.000,00 zł w tym, m.in.: 

 aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych, 

 organizacja i udział w zawodach sportowych, 

 szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, 

 organizację i udział w rozgrywkach ligowych. 

2) Upowszechnianie kultury – 50.000,00 zł w tym, m.in.: 

 prowadzenie orkiestry dętej, 

 organizacje koncertów, przeglądów, plenerów, warsztatów, wystaw i innych imprez o zasięgu 

regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, 

 wspieranie regionalizmu (wydawnictwa regionalne, sesje naukowo – historyczne, wystawy). 

3) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych –18.000,00 zł w tym, m.in.:  

 działalność młodzieżowych grup wsparcia, 

 organizowanie działań wspierających w trzeźwości, 

 organizacja na terenie Miasta półkolonii dla dzieci w okresie ferii i wakacji,  

 wspieranie programów realizowanych przez instytucje i stowarzyszenia służące rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

4) Ochrona i promocja zdrowia – 7.000,00 zł w tym, m.in.: 

 organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terapeutycznych dla 

mieszkanek Tomaszowa Lubelskiego, które przeszły zabieg mastektomii. 

5)  Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 13.000 zł w tym, m. in.  

 organizację miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających finansowo 

organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty 

najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego 
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Procentowy udział przekazanych środków na poszczególne zadania 

 

 

 Współpraca finansowa prowadzona była również z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 

z późn. zm.). Odbywała się ona w trybie konkursowym oraz z wykorzystaniem zapisów art. 19a w/w 

ustawy w formie tzw. małych zleceń. 

86%

8%
3% 1% 2%

Sport Kultura Profilaktyka Ochrona zdrowia Regranting
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TRYB KONKURSOWY 

 

W grudniu 2018 i styczniu 2019 r. r. ogłoszono otwarte konkursy ofert, których celem było wyłonienie 

podmiotów realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony i promocji zdrowia. Do konkursu 

zostały zgłoszone oferty na realizacje 27 zadań: 

 upowszechnianie kultury  – 4 zadania   

 kultura fizyczna i sport – 19 zadań,  

 rozwiązywanie problemów alkoholowych  – 2 zadania, 

 ochrona i promocja zdrowia  -  2 zadania. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zlecono do realizacji 4 zadania 

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przy wsparciu dotacjami w wysokości 47.400,00 

zł, 17 zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przy wsparciu dotacjami w łącznej wysokości 

343.757,00 zł, 2 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych przy 

wsparciu dotacjami  

w wysokości 17.999,50 zł., oraz  2 zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia przy wsparciu 

dotacjami w wysokości 8.000,00 zł. W sumie udzielono dotacji 19 stowarzyszeniom na łączną kwotę 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY 

 

 

 

 

L.p. 

Nazwa Stowarzyszenia 
Nazwa dofinansowywanego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Wysokość 

środków 

finansowych 

zaangażowanych 

do realizacji 

zadania 

publicznego 

 

Grupa 

adresatów 

zadania 

publicznego 

1. Ochotnicza Straż Pożarna  
Upowszechnianie kultury - 

Prowadzenie orkiestry dętej  
32 000,00 zł 11.291,86 zł 35 muzyków 

2. 

Stowarzyszenie Wspierania 

Działalności Zespołu 

"HARMONIA" 

Apetyt na Kulturę 

Tomaszowskiego Seniora 2.000,00 zł 1197,56 zł 

mieszkańcy 

Tomaszowa 

Lubelskiego 

3. 

Tomaszowskie Towarzystwo 

Regionalne im dra Janusza 

Petera 

Wydanie "Rocznika 

Tomaszowskiego" publikacji 

Tomaszowskiego Towarzystwa 

Regionalnego im dra Janusza 

Petera 

7 000,00 zł 6636,00 zł 

ogół 

społeczeństwa 

które zakupiło 

publikację 

4. 

Stowarzyszenie „Nowe 

Miasto” 

Organizacja koncertu 

wigilijnego dla mieszkańców 

Miasta Tomaszów Lubelski pn. 

„Bóg się rodzi VI” 

połączonego ze spotkaniem 

opłatkowym 

6400,00 zł 1.075,90 zł 

mieszkańcy 

Tomaszowa 

Lubelskiego 

    RAZEM 47.400,00 zł 20.201,32 zł 
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417.156,50 zł  
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UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 

 

 

 

L.p. 

Nazwa Stowarzyszenia 
Nazwa dofinansowywanego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Wysokość 

środków 

finansowych 

zaangażowanych 

do realizacji 

zadania 

publicznego 

 

Grupa 

adresatów 

zadania 

publicznego 

1. 

Tomaszowski Klub Karate 

Tradycyjnego 

Organizacja i udział w 

zawodach oraz szkolenie 

młodzików, juniorów 

młodszych i juniorów 

starszych, w sekcji karate  

8 500,00 zł 4.250,00 zł 
80 

zawodników 

2. 

Klub Karate Tradycyjnego 

Tomaszów Lubelski  

Organizacja i udział w 

zawodach oraz szkolenie 

młodzików, juniorów 

młodszych i juniorów 

starszych, w sekcji karate 

2 500,00 zł 2.339,00 zł 
30 

zawodników 

3. Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych Narządu 

Ruchu "PROMYK" 

XIX Ogólnopolskie Zawody 

Sportowe Osób 

Niepełnosprawnych 

3 500,00 zł 1.226,81 zł 
40 

zawodników 

4. 

Uczniowski Klub Sportowy  „Gim 

Dwójka”   przy  Szkole 

Podstawowej  Nr 2 

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie i 

współzawodnictwo sportowe 

dzieci i młodzieży w szachach  

13 000,00 zł 7.330,01 zł 
50 

zawodników 

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w sportach 

wrotkarskich 

2 000,00 zł 9.265,00 zł 
29 

zawodników 

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w lekkiej atletyce 
2 750,00 zł 6.938,97 zł 

30 

zawodników 

5. 
Tomaszowski Uczniowski Klub 

Sportowy  „Roztocze” przy 

Gimnazjum Nr 1 

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie dzieci i młodzieży 

w sportach wrotkarskich  
17 000,00 zł 3.450,00 zł 

121 

zawodników 

6. 

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy "Tomasovia" przy 

Gimnazjum Nr 1 

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w szachach 
2 000,00 zł 502,95 zł 

20 

zawodników 

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w lekkiej atletyce 
3 000,00 zł 1462,09 zł 

30 

zawodników 

7. 
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 

3”   przy Szkole  Podstawowej  Nr 

3 

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w lekkiej atletyce 
1 250,00 zł 475,45 zł 

uczniowie 

Szkoły 

Podstawowej 

Nr 3 
8. Międzyszkolny  Uczniowski  

Ludowy  Klub  Sportowy  

,,Tomaszów  Lubelski’’   

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie dzieci i młodzieży 

w narciarstwie biegowym. 
14 500,00 zł 25.790,00 zł 

120 

zawodników 

9. 

Tomaszowski Klub Sportowy 

„Tomasovia” 

Organizacja i udział w 

rozgrywkach ligowych, w tym 

szkolenie w piłce nożnej 
180 000,00 zł 27.631,06 zł 200 osób 

Organizacja i udział w 

rozgrywkach ligowych, w tym 

szkolenie w piłce siatkowej 
70 000,00 zł 3.373,00 zł 150 osób 
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Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w lekkiej atletyce 
6 000,00 zł 1.501,11 zł 

40 

zawodników 

10 

Uczniowski Klub Sportowy 

"JUNAK" 

Organizacja i udział w zawodach 

oraz szkolenie i 

współzawodnictwo sportowe 

dzieci i młodzieży w tenisie 

stołowym 

757,00 zł 24,62 zł 
15 

zawodników 

11 

Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy 

Organizacja imprez sportowych 

w ramach ogólnopolskiego 

współzawodnictwa dzieci i 

młodzieży szkół podstawowych i 

gimnazjalnych  

3 000,00 zł 11.154,13 zł 
30 imprez 

sportowych  

12 

Tomaszowskie Stowarzyszenie 

Sportowe "KUDŁATY" 

Organizacja rozgrywek ligowych 

osób dorosłych w piłce nożnej i 

piłce siatkowej 
14 000,00 zł 2.587,00 zł 

100 

zawodników 

   RAZEM 
343.757,00 zł 109.301,20 zł  

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Nazwa Stowarzyszenia 
Nazwa dofinansowywanego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji w 

2018 r. 

Wysokość 

środków 

finansowych 

zaangażowanych 

do realizacji 

zadania 

publicznego 

 

Grupa 

adresatów 

zadania 

publicznego 

1. Klub Abstynenta „Promyk” 

Wspieranie inicjatyw i działań 

podejmowanych w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

16 000,00 zł 3.610,00 zł 
40 

uczestników 

2. 
Stowarzyszenie "Nowe 

Miasto" 

"Aktywnie zdrowo i sportowo 

5" 
1999,50 107,00 zł 

15 

uczestników 

   RAZEM 17.999,50 3.717,00 zł  
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OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

 

Nazwa Stowarzyszenia 
Nazwa dofinansowywanego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji w 2018 

r. 

Wysokość 

środków 

finansowych 

zaangażowanych 

do realizacji 

zadania 

publicznego 

 

Grupa 

adresatów 

zadania 

publicznego 

1. 

Stowarzyszenie Kobiet po 

Leczeniu Raka Piersi 

"TOMASZOWSKIE 

AMAZONKI" 

Masaż relaksacyjno-

rehabilitacyjny dla kobiet po 

mastektomii 

4 000,00 zł 614,90 zł 20 kobiet 

2.  

Stowarzyszenie Diabetyków 

Koło w Tomaszowie 

Lubelskim 

Wspieranie rozwoju edukacji 

diabetologicznej wśród 

chorych na cukrzycę – 

prowadzenie  punktu 

dydaktyczno - informacyjnego 

4.000,00 zł 300,00 zł 
osoby chore na 

cukrzycę 

   
RAZEM 8 000,00 zł 914,90 

  

 

W lipcu 2019 roku ogłoszony został drugi konkurs na realizację zadań z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu przystąpiło 1 stowarzyszenie. Po 

przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zlecono do realizacji 2 zadania z zakresu kultury 

fizycznej i sportu przy wsparciu dotacjami w łącznej wysokości 155.000,00 zł  

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 

Nazwa Stowarzyszenia 
Nazwa dofinansowywanego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji na 

2017 r. 

Wysokość 

środków 

finansowych 

zaangażowanych 

do realizacji 

zadania 

publicznego 

 

Grupa 

adresatów 

zadania 

publicznego 

1.  
Tomaszowski Klub Sportowy 

„Tomasovia” 

Organizacja i udział w 

rozgrywkach ligowych, w tym 

szkolenie w piłce nożnej 
95 000,00 zł 5.581,89 zł 200 osób 

Organizacja i udział w 

rozgrywkach ligowych, w tym 

szkolenie w piłce siatkowej 
60 000,00 zł 4.360,03 zł 150 osób 

   
RAZEM 155 000,00 zł 9.941,92 zł  

 

W 2019 r. Miasto Tomaszów Lubelski po raz piaty ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach 

regrantingu na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych obejmujących organizację miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających 
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finansowo organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty 

najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego. Do konkursu 

przystąpiło 1 stowarzyszenie. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zlecono do realizacji  

1 zadanie przy wsparciu dotacją w wysokości 13.000,00 zł  

 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZADOWYCH 

 

 

Nazwa Stowarzyszenia 
Nazwa dofinansowywanego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji na 

2017 rok. 

Wysokość 

środków 

finansowych 

zaangażowanych 

do realizacji 

zadania 

publicznego 

 

Grupa adresatów 

zadania 

publicznego 

1. Stowarzyszenie "CZAJNIA" 

Otwarty konkurs ofert w 

ramach regrantingu na 

realizację zadań publicznych z 

zakresu wspomagania rozwoju 

wspólnot i społeczności 

lokalnych obejmujących 

organizację miejskiego 

otwartego konkursu ofert dla 

lokalnych organizacji 

pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących 

działalność pożytku 

publicznego, wspierających 

finansowo, organizacyjnie i 

szkoleniowo opracowanie i 

wdrożenie przez te organizacje 

i inne podmioty najlepszych 

projektów przedsięwzięć 

służącym mieszkańcom 

Tomaszowa Lubelskiego 

13 000,00 zł 12 400,00 zł 

5 organizacjom 

przyznano 

dotację 

   
RAZEM 13 000,00 zł 12 400,00 zł 

 

 

TRYB POZAKONKURSOWY 

 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia także organizacjom 

pozarządowym występowanie o zlecanie zadania publicznego w formie tzw. małych zleceń  

z pominięciem procedury konkursowej. W tym trybie organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej na jej wniosek realizację zadania publicznego  

o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: wysokość 

dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10.000,00 zł, termin realizacji 

zadania nie przekracza 90 dni, łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez Miasto tej 

samej organizacji pozarządowej i temu samemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, nie 

może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł. 
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W trybie pozakonkursowym oferty złożyły i otrzymały dotację: 

L.p.  Organizacja/rodzaj zadania  
Kwota przyznanej 

dotacji 

Wysokość 

środków 

finansowych 

zaangażowanych 

do realizacji 

zadania 

publicznego 

 

1.  

 

Stowarzyszenie „Nowe Miasto’ – „Ocalić od zapomnienia” 

(obchody rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim) 4 000,00 zł 40.000,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Nowe Miasto’ – „Ocalić od zapomnienia” 

(obchody rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim)

   

6 800,00 zł 11.000,00 zł 

3. Stowarzyszenie „Nowe Miasto’ („Niedziela młodych w 

Tomaszowie Lubelskim”) 
10.000,00 zł 1.875,00 zł 

 

4.  

 

Stowarzyszenie Tomaszowski Szwadron Imienia I Pułku 

Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza (obchody rocznicy 

Bitew pod Tomaszowem Lubelskim) 

1 000,00 zł 7.993,00 zł 

5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TOMASOVIA” przy 

Szkole Podstawowej Nr 1 („Program KLUB 2018”) 2 000,00 zł  2.020,00 zł  

6. Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia” („Organizacja 

Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar 

Wojewody Lubelskiego”) 

10.000,00 zł 200,00 zł 

7. TUKS „Sokół Mechanik” przy Zespole Szkół  Nr  4 

(„Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i 

współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie 

stołowym”) 

3 000,00 zł 1321,71 zł 

8. Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY” 

(„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce 

siatkowej”) 

4 000,00 4.060,00 zł 

9. Uczniowski Klub Sportowy „GIM -Dwójka” przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 („Program KLUB 2018”) 
2 000,00 zł 4.030,00 zł 

10. Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora 

Janusza Petera (Tomaszowskie za okupacji Janusza Petera) 
10 000,00 zł 47.974,38 zł 

 RAZEM  52.800,00 zł 120.474,09 zł 

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

  W 2019 r. samorząd miejski wspomagał działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

także w formach pozafinansowych, do których należy też zaliczyć: 

- pomoc w organizacji imprez, wykonywanie materiałów promocyjnych (zaproszenia, 

foldery, plakaty), 

- użyczanie, wynajmowanie lub udostępnianie pomieszczeń, będących własnością gminy 

oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i technicznej w działalności organizacji 

pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności 

pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne, 
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- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty 

ustawowo uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet gminy,   

- udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi 

i instytucjami samorządowymi innych państw.  

 

W ramach współpracy w 2019 roku odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na 

którym omówiono zasady współpracy finansowej z Miastem Tomaszów Lubelski w 2020 roku . 

IV. PODSUMOWANIE 

Współpraca Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

odbywała się na wielu płaszczyznach i dotyczyła różnych sfer pożytku publicznego. Duże znaczenie 

dla organizacji miała współpraca finansowa i związana z nią dotacja, dzięki której mogły zostać 

zrealizowane zadania przekraczające możliwości finansowe poszczególnych organizacji 

pozarządowych. Różnorodność zadań i znaczące zaangażowanie społeczne pozwoliło na aktywizację 

lokalnej społeczności oraz wzmocnienie oferty sportowej, kulturalnej i społecznej Miasta.  

Swoją działalnością organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Tomaszów Lubelski 

aktywizują i integrują społeczeństwo miasta, pokazują co można zrobić z czasem wolnym, uczą 

aktywnego życia, doskonalą umiejętności sportowe i artystyczne, przekazują tradycje historyczne i 

uczą patriotyzmu, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju Tomaszowa Lubelskiego.  

Uwzględniając powyższe należy uznać, że cele założone w Rocznym Programie Współpracy 

Miasta Tomaszów Lubelski z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku zostały zrealizowane. 


