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Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Prezydent Miasta Tczewa                      
w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy                         
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za rok poprzedni. 

Projekt Programu Współpracy na rok 2019 został poddany konsultacjom na podstawie 
Uchwały nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie 
określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta 
Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku 
publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 
zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie organizacje.tczew.pl oraz                   
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania 
ogłoszeń.  Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Tczewa miały możliwość 
przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Pięć 
organizacji pozarządowych złożyło wnioski do projektu współpracy. TRDPP po zapoznaniu 
się z wnioskami uznała, że nie ma potrzeby zmiany projektu.  
Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła w dniu 27.08.2018 roku 
jednogłośnie projekt Programu współpracy na rok 2019. 

Program współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przyjęty został przez Radę Miejską w Tczewie uchwałą Nr XLV/405/2018 z dnia                       
27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.  

Gmina Miejska Tczew w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy w formach 
finansowych jak i pozafinansowych. Promowała lokalne organizacje pozarządowe                           
i podejmowane przez nie działania również na stronie internetowej Gminy. W ramach 
współpracy informacyjnej na stronie internetowej Gminy Miejskiej Tczew utworzona została 
zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych: organizacje.tczew.pl. Zakładka służy 
do zamieszczania istotnych z punktu widzenia działalności prowadzonej przez podmioty,                   
w tym: ogłoszenia o konkursach ofert, wyniki konkursów wraz z informacjami o przyznanych 
dotacjach.  
Otwarte konkursy ofert ogłaszano w oparciu o przepisy: 

• ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t. j.), 

• ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                              
(Dz. 2019.2277 t. j.), 

• ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019.852 t.j.), 

• ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2019.2365 t.j.), 

• ustawy – Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. 2016.1492 t.j.), 

• uchwały Nr XLV/405/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia 
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Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2019.  
W odpowiedzi na ogłaszane otwarte konkursy ofert, organizacje pozarządowe składały 

oferty na realizację zadań publicznych. Do dalszego etapu kwalifikowano oferty spełniające 
kryteria formalne, zgodnie z treścią ogłoszeń konkursowych. Pod względem merytorycznym 
opiniowaniem ofert zajmowały się powołane przez Prezydenta Miasta Tczewa komisje 
konkursowe, w oparciu o następujące kryteria: 

• celowość i zasadność zadania (zakres rzeczowy zadania, cel zadania, 
zakładane rezultaty realizacji zadania, liczbowe określenie skali działań 
podejmowanych przy realizacji zadania, termin i miejsce realizacji zdania), 

• kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania (kosztorys ze względu 
na rodzaj kosztów oraz źródło finansowania, pozafinansowy wkład własny                 
w realizację zdania), 

• inne wybrane informacje dotyczące zadania (posiadane zasoby kadrowe, 
posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, dotychczasowe kwalifikacje                        
i doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju, 

•  informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy               
z administracją publiczną), 

• zadania wpisujące się w Gminny Program Rewitalizacji (GPR) lub przyjętych 
założeń do GPR (zadanie realizowane na terenie objętym GPR, zadanie włącza 
mieszkańców z terenu GPR w działania, wpisują się w realizację Polityki 
Rowerowej Miasta Tczewa do 2020 roku, składane są jako oferty wspólne 
przez partnerstwo kilku organizacji). 
 

Na terenie miasta Tczewa funkcjonują organizacje pozarządowe, które prowadzą 
działalność w różnych obszarach, m.in. w  sporcie i rekreacji, edukacji, turystyce, kulturze                   
i sztuce, profilaktyce zdrowotnej, pomocy społecznej. Na stronie organizacje.tczew.pl 
dostępny jest wykaz lokalnych organizacji pozarządowych, w którym umieszczono wyłącznie 
te organizacje, które złożyły swoje karty organizacji. Wykaz na bieżąco jest aktualizowany. 

 
Ramy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi określa  

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.). Artykuł 5 
ustawy stanowi, że organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań 
publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3. W minionym roku współpraca Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie miasta Tczewa odbywała się na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji                      
i jawności. 

 
W ramach realizacji Programu w 2019 roku współpraca Gminy Miejskiej Tczew                   

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami odbywała się m.in. 
w formach: 

• zlecania organizacjom  realizacji zadań publicznych  na zasadach określonych                     
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w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

• dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze 
środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych a służących realizacji 
zadań publicznych Gminy Miejskiej Tczew, 

• wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności – informacje 
na stronie internetowej miasta: organizacje.tczew.pl, 

• prowadzenia elektronicznej bazy organizacji działających na terenie miasta Tczewa,  

• udostępniania zasobów w ramach działalności Domu Organizacji Pozarządowych              
w Tczewie na podstawie odrębnego regulaminu, 

 
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem miasta w realizacji przedsięwzięć służącym 
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Realizacja Programu współpracy pozwoliła na 
prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia optymalnego poziomu uczestnictwa 
obywateli w życiu publicznym miasta. 
Priorytetowe działania wynikające z realizacji Programu to: 

• zadania z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania 
pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, 

• działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, 

• zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i z rodzin 
niewydolnych wychowawczo, 

• organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności festiwali, 
koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, 

• szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dzieci                         
i młodzieży, 

• zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, 

• inne zadania w zakresie polityki społecznej, w tym działania ekologiczne, 

• działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy, 

• turystyka i krajoznawstwo, 

• wypoczynek dzieci i młodzieży, 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, 

• działania na rzecz wychodzenia z bezdomności i zapobiegania bezdomności. 
 
W 2019 roku samorząd Tczewa promował oferty realizacji zadań publicznych, które 
wpisywały się w Gminny Program Rewitalizacji (GPR), realizowane były na terenie objętym 
GPR, zadania włączały w działania  mieszkańców z terenu GPR. 
 

Podstawową formą współpracy w realizacji zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe było wspieranie i powierzanie zadań w obszarach zgodnych ze statutową 
działalnością tych podmiotów, poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert.  
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W 2019 roku ogłoszono konkursy ofert, w zakresie: 

• Ochrony Zdrowia, 

• Pomocy Społecznej, 

• Kultury Fizycznej i Sportu, 

• Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, 

• Upowszechniania Turystyki, 

• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• Edukacyjnej Opieki Wychowawczej, 

• Przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania), 

• na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów  
współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów 
o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

 
 
 

Ochrona Zdrowia  

 

W ramach konkursu dotowane były  przedsięwzięcia związane z realizacją działań 
rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła 
50.000,00 zł. Przyznano kwotę 50.000,00 zł. 

Niżej wymienione tabele przedstawiają wykaz organizacji, którym zlecono zadania w tym 
zakresie. 

 
Lp. 

Nazwa organizacji 

pozarządowej  i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana              

w 2019 r. 

1 Stowarzyszenie na rzecz 
osób  z kryzysami 
psychicznymi ,,Przyjazna 
Dłoń”  
Gdańsk  ul. Chopina 42 

Prowadzenie Klubu 
Samopomocy ,,Przyjazna 
Dłoń” dla mieszkańców 
Tczewa i okolic 

 
  7.800,00 

 
4.100,00 

2 Stowarzyszenie ,,Kolory 
Życia” 
Tczew pl. Św. Grzegorza 5 

Rehabilitacja usprawniająca 
50+ 

  6.750,00 3.700,00 

3 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

X turniej Sportowy ,,Fair 
play” 

 
  4.100,00 

 
3.700,00 

4 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

Kontynuacja projektu 
zdrowotnego dla seniorów 
pn. ,,Ścieżki zdrowia 50+” 

  
 6.350,00 

 
3.700,00 

5 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 

Festyn Przyjaźni ,,Tacy 
Sami” 

 
10.600,00 

 
5.500,00 
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Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

6 Fundacja Domu Kultury 
Tczew ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 10 

,,Kontynuacja programu 
aktywności ruchowej 60+” 

 
  6.500,00 

 
5.200,00 

7 Fundacja Domu Kultury 
Tczew ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 10 

,,Wspomaganie rozwoju 
dzieci zagrożonych 
wystąpieniem deficytów 
rozwojowych i zagrożonych 
niepełnosprawnością 

 
  8.700,00 

 
4.200,00 

8 Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 
Tczew ul. Wigury 84 

Rehabilitacja osoby 
niepełnosprawnej w 
warunkach środowiska 
otwartego na basenie 

  
 3.530,00 

 
3.200,00 

9 Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 
Tczew ul. Wigury 84 

Wsparcie terapeutyczne 
osoby niepełnosprawnej 
przez hipoterapię 

 
  4.960,00 

 
3.700,00 

10 Stowarzyszenie Tczewskich 
Amazonek 
Tczew ul. Żwirki 49 

Rehabilitacja psychofizyczna 
Amazonek 

 
  4.780,00 

 
4.200,00 

11 Fundacja dla Tczewa  
Tczew ul. Andersena 2c/4 

,,Dbajmy o zdrowie”   5.900,00 5.000,00 

12 Tczewski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
Tczew ul. 30 Stycznia 4 

,,Aquabike – nowatorska 
forma rehabilitacji                 
i gimnastyka usprawniająca 
dla niepełnosprawnych 
seniorów 60+” – kontynuacja 
z 2016 roku 

 
  4.480,00 

 
3.800,00 

 OGÓŁEM 
 

 74.450,00 50.000,00 

 

 

 

Pomoc  Społeczna  

 
W ramach którego dotowane były przedsięwzięcia związane z działalnością charytatywną, 
szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.   
 

Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła 
170.000,00 zł. Przyznano kwotę 170.000,00 zł. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz zleconych w tym zakresie zadań.       

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana              

w 2019 r. 

1 Bank Żywności 
Tczew ul. Armii Krajowej 
2A/B13 

Pozyskiwanie i dystrybucja 
nieodpłatnej pomocy 
żywnościowej dla rodzin i 

 
  60.000,00 

 
59.000,00 



Strona 7 z 24 
 

osób ubogich oraz 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej z terenu 
Gminy Miejskiej Tczew 

2 Towarzystwo Pomocy  
im. św. Brata Alberta 
Koło Tczewskie 
Tczew ul. Gdańska 6 

Prowadzenie miejsca 
czasowego pobytu dla osób 
bezdomnych jako działania 
na rzecz wychodzenia z 
bezdomności i 
zapobiegania bezdomności 

 
110.000,00 

 
85.000,00 

3 Stowarzyszenie 
Chrześcijańskie ,,Obfitość” 
Tczew  
ul. Przemysława II, nr 33C/2 

Przekazywanie nieodpłatnej 
pomocy żywnościowej dla 
rodzin i osób ubogich oraz 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej z terenu 
Gminy Miejskiej Tczew 

 
  15.700,00 

 
  5.500,00 

4 Stowarzyszenie 
Chrześcijańskie ,,Obfitość” 
Tczew  
ul. Przemysława II, nr 33C/2 

Prowadzenie hostelu 
,,Nowy start, nowe 
możliwości” 

 
  67.160,00 

 
15.000,00 

5 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej  
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

Pomoc żywnościowa dla 
Tczewa w ramach 
programu unijnego FEAD 

 
  8.980,00 

 
   5.500,00 

  
OGÓŁEM 
 

  
261.840,00 

 
170.000,00 

 

 Kultura Fizyczna i Sport  

 
W ramach konkursu dotowane były przedsięwzięcia związane z realizacją działań związanych 
ze szkoleniem sportowym, organizacją zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci                         
i młodzieży zgodnie z  Programem rozwoju  sportu na lata 2019-2023.                                                                                    
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła 
kwotę 570.000,00 zł + 6.000,00 zł  związane z realizacją działań związanych z organizacją 
imprez sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez jazdę na rowerze. 

Przyznano kwotę 539.389,00 zł + 6.000,00 zł. 

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco: 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana              

w 2019 r. 

1 Młodzieżowy Klub 
Sportowy ,,Gryf” 
Tczew ul. Elżbiety 21A 

Szkolenie dzieci                         
i młodzieży                                
w Młodzieżowym Klubie 
Sportowym Gryf Tczew 

 
 97.450,00 

 
93.600,00 

 

2 Uczniowski Klub Sportowy  
,,Orły” 
Tczew ul. Bałdowska 19 

Całoroczne szkolenie dzieci 
i młodzieży UKS Orły 
Tczew 

 
 40.500,00 

 
26.850,00 

 
3 Uczniowski Klub Sportowy Ogólnopolskie Czwartki   
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,,Krawiec” przy SP nr 10 
Tczew  
ul. M. Konopnickiej 11 

Lekkoatletyczne    3.800,00   3.800,00 

4 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Orły” 
Tczew ul. Bałdowska 19 

Organizacja zawodów                
i rozgrywek sportowych dla 
dzieci i młodzieży 

   
    3.700,00 

 
  3.500,00 

 
5 Uczniowski Klub Sportowy  

SP11 ,,Skoczek” 
Tczew ul. Saperska 12 

Popularyzacja szachów 
jako dyscypliny sportowej 
poprzez udział dzieci i 
młodzieży  w szkoleniach 
oraz zawodach i turniej 

 
 18.012,00 

 
18.012,00 

6 Tczewskie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej 
Tczew ul. Wyspiańskiego 3 

Organizacja szkolenia 
sportowego dzieci                  
i młodzieży oraz udział             
w zawodach sportowych 
krajowych                                   
i międzynarodowych             
w Radioorientacji 
Sportowej 

 
 44.257,00 

 
10.317,00 

7 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Piątka” przy SP nr 5 
Tczew ul. Obr. 
Westerplatte 18 

Szkolenie sportowe                    
w zakresie koszykówki                
w UKS ,,Piątka” Tczew                
w 2019 roku 

 
 21.900,00 

 
18.525,00 

8 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Piątka” przy SP nr 5 
Tczew ul. Obr. 
Westerplatte 18 

Tczew Basket 2019 – 
koszykarskie turnieje             
o puchar Prezydenta 
Tczewa 

 
   8.400,00 

 
6.500,00 

9 Stowarzyszenie Piłkarskie 
,,Wisła” 
Tczew ul. Ceglarska 5j 

Szkolenie dzieci w 
Stowarzyszeniu Piłkarskim 
,,Wisła” Tczew 

 
 20.400,00 

 
10.200,00 

 
10 Klub Sportowy ,,Pogoń” 

Tczew ul. Elżbiety 21A 
Szkolenie dziewcząt                  
w Klubie Sportowym 
Pogoń Tczew 

 42.600,00 30.375,00 

11 Stowarzyszenie 
Gospodarcze Kociewie 
Tczew ul. Boya-
Żeleńskiego 1 

TALK Junior – turnieje                 
i treningi koszykówki dla 
dzieci 

 
 13.400,00 

 
  8.950,00 

12 Międzyszkolny Klub 
Sportowy ,,Sambor”  
Tczew ul. Jagiełły 8 

X Memoriał im. Lecha 
Stolińskiego w piłce 
ręcznej chłopców 

 
   7.000,00 

 
  3.500,00 

13 Międzyszkolny Klub 
Sportowy ,,Sambor”  
Tczew ul. Jagiełły 8 

Szkolenie sportowe dzieci     
i młodzieży 

 
127.600,00 

 
117.893,00 

14 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Dwójka” 
Tczew ul. Gdańska 2 

Szkolenie Sportowe dzieci  
i młodzieży  w pływaniu             
i pięcioboju 

 
 26.000,00 

 
23.875,00 

15 Kolejowy Klub Sportowy 
,,Unia” 
Tczew ul. Nadbrzeżna 15 

Szkolenie dzieci, 
młodzieży, organizacja                      
i udział w regatach 
wioślarskich 

 28.725,00 23.950,00 

16 Kolejowy Klub Sportowy 
,,Unia” 
Tczew ul. Nadbrzeżna 15 

Rozgrywki sekcji piłki 
nożnej Kolejowego Klubu 
Sportowego Unia Tczew               
w 2019 roku 

 31.200,00 --------- 
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17 Kolejowy Klub Sportowy 
,,Unia” 
Tczew ul. Nadbrzeżna 15 

Szkolenie sekcji piłki 
nożnej Kolejowego Klubu 
Sportowego Unia Tczew             
w 2019 roku 

 35.100,00 17.900,00 

18 Uczniowski Klub Karate 
Tradycyjnego 
Tymawa 
Osiedle Leśne 88 

Prowadzenie zajęć Karate 
Tradycyjnego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych                      
w gminie Tczew 

 
 23.000,00 

 
16.675,00 

19 Klub Sportowy ,,Wisła” 
Tczew ul. Ceglarska 5j 

XXIV Międzynarodowy 
Turniej Bokserski               
im. Józefa Kruży 

 17.600,00 12.000,00 

20 Klub Sportowy ,,Wisła” 
Tczew ul. Ceglarska 5j 

Prowadzenie szkolenia 
młodzieży w szkółce sekcji 
bokserskiej Klubu 
Sportowego ,,Wisła” 
Tczew 

 
 47.600,00 

 
43.750,00 

21 Klub Sportowy ,,Wisła” 
Tczew ul. Ceglarska 5j 

XVII-ty Turniej Bokserski 
z okazji 101-nej rocznicy 
Święta Odzyskania 
Niepodległości Polski 

 
   5.550,00 

 
4.000,00 

22 Sportowy Klub Karate 
,,Senshi” 
Tczew ul. Żwirki 41 

VII Międzynarodowy 
Turniej karate WKF Grand 
Prix Tczew Energa Karate 
CUP-2019 

 30.000,00 12.000,00 

23 Sportowy Klub Karate 
,,Senshi” 
Tczew ul. Żwirki 41 

Zajęcia karate dla dzieci               
i młodzieży 

 25.000,00 10.317,00 

24 Towarzystwo Miłośników 
Koszykówki ,,Pomorze” 
Tczew ul. Sambora 3/3 

Szkolenie dzieci                         
u koszykówce 

 
 22.000,00 

 
17.900,00 

 
25 Towarzystwo Miłośników 

Koszykówki ,,Pomorze” 
Tczew ul. Sambora 3/3 

XI Memoriał Adama 
Kamińskiego                                 
w koszykówce 

 
 11.980,00 

 
5.000,00 

  
OGÓŁEM 
 

  
752.774,00 

 

539.389,00 

 

 
Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana  

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana           

w 2019 r. 
1
B 

Tczewska Inicjatywa 
Rowerowa  
Tczew ul. Paderewskiego 
19H/7 

MIŁO! Tydzień                            
z mobilnością aktywną 

6.000,00  
 

6.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  



Strona 10 z 24 
 

 
W ramach konkursu dotowane były przedsięwzięcia związane z organizacją imprez 
kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, 
konkursów, wystaw, dyskusji, spotkań, prelekcji.  

Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła 
285.000,00 zł. Przyznano kwotę 285.000,00 zł.  

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana               

w 2019 r. 
 1 Stowarzyszenie na Rzecz 

Szkolnictwa Specjalnego 
Tczew ul. Grunwaldzka 1 

XVII Międzynarodowy 
Przegląd Teatrów 
Wspaniałych 

 
33.200,00 24.000,00 

 2 
 

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej 
Tczew ul. 30 Stycznia 4 

XII Festiwal Twórczości 
Kociewskiej R. 
Landowskiego 

25.050,00 15.000,00 

 3 Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie 
Tczew 
ul. Bałdowska 1 

Organizacja Otwartych 
drzwi Wieży Ciśnień wraz 
z turniejem strzeleckim dla 
mieszkańców Tczewa                   
i gości 

 
 

57.500,00 7.000,00 

 4 Fundacja Domu Kultury 
Tczew 
ul. Kard. Wyszyńskiego 10 

Czym skorupka za młodu  
  8.790,00 4.000,00 

 5 Fundacja Domu Kultury 
Tczew 
ul. Kard. Wyszyńskiego 10 

Kontynuacja projektu 
senior społecznym twórcą 
kultury 

 
  8.710,00 6.000,00 

 6 Pomorskie Stowarzyszenie 
Musica Giovane 
Straszyn ul. Dworcowa 
3/30 

„Strzał w dziesiątkę!” cykl 
koncertów z okazji 
Jubileuszu 10-lecia 
Orkiestry Kameralnej 
Progress 

69.000,00 40.000,00 

 7 Pomorskie Stowarzyszenie 
Musica Giovane 
Straszyn ul. Dworcowa 
3/30 

VI Tczewskie wieczory 
organowe 

17.000,00 4.000,00 

 8 Stowarzyszenie  
,,Wspólnie dzieciom” 
Tczew ul. Przybosia 9 

Cudowny świat teatru  
5.000,00 

 
3.500,00 

 
 9 Tczewski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Tczew ul. 30 Stycznia 4 

Aktorzy Trzeciego Wieku 
zarażają dobrym humorem 

 
18.000,00 9.000,00 

10 Tczewski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
Tczew ul. 30 Stycznia 4 

Seniorzy TUTW spełniają 
marzenia – Warsztaty 
rękodzieła artystycznego 
kontynuacja z lat 
poprzednich 

 
 

3.550,00 2.500,00 

11 Stowarzyszenie na Rzecz 
Szkolnictwa Specjalnego 
Tczew ul. Grunwaldzka 1 

Integracyjny Koncert Kolęd 
i Pastorałek „Podaruj 
kolędę” 

8.500,00 2.500,00 
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12 Tczewskie Towarzystwo 
Kulturalne ,,Brama” 
Tczew pl. Św. Grzegorza 5 

„Rok Stanisława 
Moniuszki” na Jubileusz 20 
lat działań TTK BRAMA 

57.500,00 
 

36.000,00 
 

13 Tczewskie Towarzystwo 
Kulturalne ,,Brama” 
Tczew pl. Św. Grzegorza 5 
Tczewski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
ul. 30 Stycznia 4 

„II wojna światowa zaczęła 
się w Tczewie” Wielki 
spektakl teatralno-
muzyczny na  
80-tą rocznicę 

36.300,00 0,00 

14 Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną 
Tczew ul. Wigury 84 

Osoby z 
niepełnosprawnością jako 
twórcy kultury – Kiermasz 
Bożonarodzeniowy                     
z konkursem na aranżację 
kolęd i plastyczną wystawą 
pokonkursową 

 
5.940,00 

 
3.500,00 

15 Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną 
Tczew ul. Wigury 84 

Kiermasz Wielkanocny 
„Największe jaja” 

5.400,00 
 

2.500,00 
 

16 Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną 
Tczew ul. Wigury 84 

Dzień Godności Osoby 
Niepełnosprawnej  
w rok Stanisława 
Moniuszki 6.200,00 

 
4.000,00 

 

17 Stowarzyszenie 
Tczewskich Amazonek 
Tczew ul. Żwirki 49 

Teatr lekiem na chorobę 
600,00 500,00 

18 Stowarzyszenie 
Tczewskich Amazonek 
Tczew ul. Żwirki 49 

25 lat Amazonek 

3.000,00 0,00 

19 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chóru Męskiego ECHO 
Tczew ul. Wyszyńskiego 
10 

„Echo Zaprasza do 
Tczewa” – kontynuacja 
tradycji wiosennych 
spotkań muzycznych            
w 96-letniej historii 
działania Chóru Męskiego 
Echo w Tczewie 

4.750,00 1.500,00 

20 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chóru Męskiego ECHO 
Tczew  ul. Wyszyńskiego 
10 

„Koncert Jesienny” – 
inauguracja obchodów 100-
lecia przyłączenia Tczewa 
do Polski – pieśń wiecznie 
żywa z udziałem chórów 
tczewskich 

5.200,00 1.500,00 

21 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

Święto Ulicy – 
Rewitalizacja przez kulturę 

11.000,00 
 

5.000,00 
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Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 
na 2019 r. 

Kwota 

przyznana 
 w 2019 r. 

1 Stowarzyszenie „Pro Art” 
ul. T. Boya – Żeleńskiego 2  
83-110 Tczew 

IN MEMORIAM XVIII 
Festiwal Grzegorza 
Ciechowskiego 

 
60.000,00 

 
60.000,00  

 

 

 

Upowszechnianie Turystyki  
 
W  ramach konkursu dotowane były przedsięwzięcia związane z działalnością w zakresie 
organizacji imprez krajoznawczych i turystycznych, rajdów pieszych i rowerowych, 
wycieczek, spływów kajakowych, wydawaniem opracowań promujących Tczew i region 
Kociewia. 

22 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

Wybory Miss i Mistera 
Złotego Wieku 

7.900,00 
 

2.500,00 
 

23 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

Kontynuacja działalności 
zespołu tanecznego 
„Wiecznie Młodzi”  7.700,00 3.500,00 

24 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

Kontynuacja działalności 
kawiarenki dla seniora 
„Cafe Senior”  3.800,00 3.000,00 

25 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

XV Przegląd Twórczości 
Teatralnej ,, Życie to teatr” 

12.250,00 
 

3.500,00 
 

26 Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej 
Gdańsk ul. Garbary 12/13 

IX Przegląd Jasełek 
Bożonarodzeniowych 
,,Nieśmy dobrą nowinę” 10.100,00 3.500,00 

27 
 

Stowarzyszenie 
„Miłosierdzia” im. Siostry 
Stanisławy Barbary 
Samulowskiej 
Tczew ul. Kaszubska 17 

„Niepodległa” 

148.300,00 7.000,00 

28 
 

Caritas Diecezji 
Pelplińskiej 
Pelplin ul. Sambora 28 

Rodzinny Dzień Dziecka 
47.174,00 30.000,00 

  
OGÓŁEM 

 
627.414,00 

 
225.000,00 
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Na realizację zadania objętego konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła 
5.000,00  zł. 

Przyznano kwotę 5.000,00 zł. 
Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana              

w 2019 r. 

1 Stowarzyszenie ,,Kolory 
Życia” 
Tczew pl. Św. Grzegorza 5 

Spływ kajakowy rzeką 
Wdą 

2.200,00 1.000,00 

2 Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną 
Tczew ul. Wigury 84 

Poznaj swoją Ojczyznę  
2.700,00 

 
1.300,00 

3 Stowarzyszenie 
Tczewskich Amazonek 
Tczew ul. Żwirki 49 

Chełmno – miasto 
zakochanych 

 
1.100,00 

 
   700,00 

4 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Piątka” przy SP nr 5  
Tczew  
ul. Obrońców Westerplatte 
18  

III Rajd Rowerowy ,,Na 
Piątkę” z okazji Dni 
Tczewa. Penetracja 
południowej Wiślanej 
Trasy Rowerowej 2019 

 
2.910,00 

 
2.000,00 

  
OGÓŁEM 
 

  
8.910,00 

 
5.000,00 

 

 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 

Na realizację zadania objętego konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła 
kwotę 9.000,00  zł. Przyznano kwotę 9.000,00 zł. 

 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 
 na 2019 r. 

Kwota 

przyznana               

w 2019 r. 

1 Fundacja Pokolenia                   
w Tczewie                             
ul. Obr. Westerplatte 6 

Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
miasta Tczewa 

 
9.000,00 

 
9.000,00 

 

 

 

 

 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
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W ramach konkursu  dotowane były  przedsięwzięcia związane z organizacją wypoczynku 
dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i z rodzin niewydolnych wychowawczo. 
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła - 
70.000,00 zł. 

Przyznano kwotę 70.000,00 zł. 
 

 
Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana              

w 2019 r. 

1 Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawności 
Intelektualną w Tczewie 
ul. Wigury 84 

Edukacja dziecka 
niepełnosprawnego                       
w środowisku otwartym 

 
42.600,00 

 
10.000,00 

2 Stowarzyszenie 
,,Wspólnie dzieciom” w 
Tczewie 
 ul. J. Przybosia 9 

Kontynuacja programu 
,,Piękna nasza Polska cała” – 
uczymy się podróżując. 
Edycja VII 

 7.860,00   4.000,00 

3 Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Piątka” przy 
Szkole Podstawowej nr 5 
w Tczewie 
 ul. Obr. Westerplatte 18 

Słoneczne wakacje w 
Tczewie – wypoczynek            
w miejscu zamieszkania 
(obóz dochodzeniowy 
rekreacyjno – sportowy) 

 
 5.000,00 

 
   2.500,00 

4 Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Piątka” przy 
Szkole Podstawowej nr 5 
w Tczewie 
 ul. Obr. Westerplatte 18 

Zdobywamy formę w 
Beskidzie Żywieckim. 
Sportowe wakacje, obóz 
przygotowania ogólnego w 
Rajczy 

 
 7.000,00 

 
   3.000,00 

5 Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Orły” w 
Tczewie 
 ul. Podmurna 11 

Obóz sportowo – 
profilaktyczny Orły 2005/06 

 
 6.800,00 

 
   1.500,00 

6 Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Orły” w 
Tczewie 
 ul. Podmurna 11 

Obóz sportowo – 
profilaktyczny Orły 2007/08 

 
 6.800,00 

 
   1.500,00 

7 Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Orły” w 
Tczewie 
 ul. Podmurna 11 

Obóz sportowo – 
profilaktyczny Orły 2009 

 
 4.200,00 

 
   1.500,00 

8 Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Orły” w 
Tczewie 
 ul. Podmurna 11 

Obóz sportowo – 
profilaktyczny Orły 2010 

 
 4.200,00 

 
   1.500,00 

9 Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii p.w. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Tczewie 
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 13 

Organizacja wypoczynku dla 
dzieci i rodzin niezamożnych 
i z rodzin niewydolnych 
wychowawczo 

 
36.800,00 

 
   5.000,00 

10 Stowarzyszenie Letnia Akademia   
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Gospodarcze Kociewie w 
Tczewie 
ul. Tadeusza Boya- 
Żeleńskiego1 

Koszykówki –TALK Junior 11.592,00   7.000,00 

11 Towarzystwo Przyjaciół 
Orkiestry Harcerskiej im. 
Stanisława Moniuszki w 
Tczewie ul. Pl. Św. 
Grzegorza 5 

Organizacja wypoczynku 
letniego dla członków 
Harcerskiej Orkiestry Dętej 
w miejscowości Olpuch 

 
15.000,00 

 
13.000,00 

12 Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga przy Parafii 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Tczewie ul. 
Wodna 8 

Organizacja letniego 
wypoczynku dla młodzieży 

 
22.375,00 

 
  4.000,00 

13 Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Tczew  
ul. Woj. Polskiego 18a 

Harcerska Akcja Letnia 2019  
 3.000,00 

 
  3.000,00 

14 Uczniowski Klub 
Sportowy Karate 
Tradycyjnego w Tymawie 
ul. Osiedle Leśne 88 

Wakacje na sportowo nad 
morzem 

 
31.000,00 

 
 4.000,00 

15 Klub Sportowy ,,Pogoń” 
w Tczewie ul. Elżbiety 
21A 

Obóz piłkarski zawodniczek 
KS Pogoń Tczew 

13.400,00   4.500,00 

16 Stowarzyszenie Górki w 
Tczewie ul. 
Broniewskiego 23 

Integracja dzieci i młodzieży 
poprzez sport i aktywny 
wypoczynek 

 4.700,00   4.000,00 

  
OGÓŁEM 
 

  
222.327,00 

 
70.000,00 

 

 

 

 

Przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania) oraz 
organizacja  programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży            
w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie. 
 
 
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła  
kwotę w wysokości 1.053.600 zł. Przyznano kwotę 1.053.600,00 zł. 
 
 
W ramach konkursu dotowane były przedsięwzięcia związane z: 

 

a) zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od  alkoholu  i  narkomanii, integracja środowisk abstynenckich (prowadzenie  
klubów  abstynenckich)  

 
Lp Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana  

Kwota 

przyznana                   
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na 2019 r. w 2019 r. 
1 Stowarzyszenie Tczewski 

Klub Abstynenta ,,Sambor” 
83-110 Tczew 
ul. Orzeszkowej 6 

Prowadzenie Klubu 
Abstynenta 

93.700,00 78.000,00 

 

 

 
b) udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
(kontynuacja prowadzenia świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów dla 
dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek).  
 
Lp Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Wniosek dotyczy dotacji 

na realizację zadania 
Kwota 

wnioskowana                 

na 2019 rok 

Kwota 

przyznana                

w 2019 r. 
1 Stowarzyszenie Terapii                

i Profilaktyki Szkolnej 
,,Przemiana” 
83 – 110 Tczew 
Pl. Św. Grzegorza 5 

Klub Młodzieżowy 
 ,,Przystań” 

129.300,00 129.250,00 

2 Stowarzyszenie Tczewski 
Klub Abstynenta 
,,Sambor” 
83-110 Tczew 
ul. Orzeszkowej 6 

Kontynuacja Pracy 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 
,,Sambor” 

88.800,00 74.850,00 

3 Stowarzyszenie Tczewski 
Klub Abstynenta 
,,Sambor” 
83-110 Tczew 
ul. Orzeszkowej 6 

Kontynuacja pracy 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 
,,Wyspa” 

90.000,00 78.350,00 

4 Stowarzyszenie Tczewski 
Klub Abstynenta 
,,Sambor” 
83-110 Tczew 
ul. Orzeszkowej 6 

Kontynuacja pracy 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 
,,Rubinki” 

84.000,00 69.170,00 

5 Stowarzyszenie Tczewski 
Klub Abstynenta 
,,Sambor” 
83-110 Tczew 
 ul. Orzeszkowej 6 

Kontynuacja pracy 
Klubu  Młodzieżowego 
,,Rubikon” 

84.000,00 69.170,00 

6 Stowarzyszenie Terapii i 
Profilaktyki Szkolnej 
,,Przemiana” 
Pl. Św. Grzegorza 5 
83-110 Tczew 

Świetlica Środowiskowa 
dla dzieci i młodzieży 
 przy  ul. Rokickiej 1 

117.940,00 95.010,00 

7 Stowarzyszenie Tczewski 
Klub Abstynenta 
,,Sambor” 
83-110 Tczew 
 ul. Orzeszkowej 6 

Prowadzenie  świetlicy 
socjoterapeutycznej 
Zamkowa 
 

102.000,00 95.750,00 

8 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 
Pomorski Zarząd 

Kontynuacja 
działalności  świetlicy 
środowiskowej 

151.100,00 114.300,00 
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Wojewódzki 
ul. Garbary 12/13 
80-827 Gdańsk 

przy ul. Kopernika 9 

9 Parafialny Zespól Caritas 
przy Parafii p.w. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Tczewie 
83-110 Tczew 
ul. Stefana Kard.  
Wyszyńskiego 13 

Świetlica Środowiskowa 
Caritas dla dzieci i 
młodzieży ,,EMAUS” 
przy ul. Podmurnej 11 

149.000,00        74.250,00 
    
 

OGÓŁEM  
 

996.140,00 800.100,00 

 

 

 

 

 

 
c) przeciwdziałaniem narkomanii (punkty konsultacyjne ds. Uzależnień).  
 
Lp Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Wniosek dotyczy dotacji 

na realizację zadania 
Kwota 

wnioskowana                 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana                

w 2019 r. 
1 Stowarzyszenie 

Chrześcijańskie 
„Obfitość” 
ul. Przemysława II 
33c/2 
83-110 Tczew 

Prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego ds. 
Uzależnień 

28.000,00 2.500,00 

2 Stowarzyszenie 
Terapii                         
i Profilaktyki 
Szkolnej ,,Przemiana” 
83 – 110 Tczew 
ul. Plac św Grzegorza 
5 

Prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego ds. 
Uzależnień ,,Okno” 

66.144,00 64.500,00 

 OGÓŁEM 94.744 ,00                67.000,00 

 

 

 
d) prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do 
dzieci, młodzieży, nauczycieli rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-
wychowawczych, oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami                      
z problemem alkoholowym i narkomanii i ich rodzin. 
 
Lp Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Wniosek dotyczy dotacji 

na realizację zadania 
Kwota 

wnioskowana                 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana                

w 2019 r. 
1. Stowarzyszenie 

Terapii i Profilaktyki 
Szkolnej 
,,Przemiana” 
ul. Plac Św. Grzegorza 
5 

Prowadzenie 
programów 
profilaktyczno-
edukacyjnych” 

19.100,00 17.000,00 
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83-110 Tczew 
2. Stowarzyszenie 

Chrześcijańskie 
,,Obfitość” Tczew ul. 
Przemysława II 33c/2 

Organizacja Otwartych 
Spotkań 
Trzeźwościowych 

17.400,00 4.000,00 

3 Stowarzyszenie 
Chrześcijańskie 
,,Obfitość” Tczew ul. 
Przemysława II 33c/2 

Dobre Spotkanie 8.700,00 4.000,00 

 
OGÓŁEM 

 
45.200,00 

 
25.000,00 

 

 
 
e) organizacją programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, 
szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie 
współzawodnictwa). 
 
Lp Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Wniosek dotyczy 

dotacji na realizację 

zadania 

Kwota 

wnioskowana                 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana                

w 2019 r. 
1 Stowarzyszenie Rodzina 

Kolpinga w Tczewie            
ul. Wodna 8 

Wakacje ze sportem  
5.000,00 

 
0,00,00 

2 Tczewskie Stowarzyszenie  
AIKIDO AIKIKAI 
83-110 Tczew 
Aleja Zwycięstwa 15A/12 

Prowadzenie zajęć 
sportowych w zakresie 
Aikido dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

6.000,00 2.500,00 

3 Związek Harcerstwa 
Polskiego 
Komenda Hufca Tczew 
ul. Wojska Polskiego 18 a 

Klub Młodzieżowy  
,,SKAUT”- 12 edycja 

4.200,00 3.500,00 

4 UKS Karate Tradycyjnego 
w Tymawie  
Osiedle Leśne 88 

Organizacja 
programów, zajęć 
stanowiących 
alternatywne formy 
spędzania czasu 
wolnego, szczególnie 
dla dzieci i młodzieży 
z grup ,,ryzyka” 
prowadzonych przez 
organizacje 
pozarządowe (zajęcia 
sportowe nie objęte 
cyklicznym 
kalendarzem imprez w 
formie 
współzawodnictwa) 

 
8.000,00 

 
2.500,00 

OGÓŁEM 23.200,00 8.500,00 
 

Przeciwdziałania   patologiom   społecznym  (alkoholizm, narkomania) organizacja  
programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie 



Strona 19 z 24 
 

wakacji – obozy, półkolonie, kolonie. 

 
Lp Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Wniosek dotyczy dotacji 

na realizację zadania 
Kwota 

wnioskowana             

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana                

w 2019 r. 
1. Uczniowski Klub 

Sportowy Karate 
Tradycyjnego  
w Tymawie 
Osiedle Leśne 88 

Profilaktyczno-sportowy 
wypoczynek dzieci 2019  

 
35.700,00  

 
 6.000,00  

2. Stowarzyszenie Terapii               
i Profilaktyki  Szkolnej 
,,Przemiana” ul. Pl. Św. 
Grzegorza 5 
83-110 Tczew  

Podróże małe i duże 
  

 
6.800,00 

 
 

 
5.000,00 

 
 
   
 

3. Stowarzyszenie Terapii   
i Profilaktyki  Szkolnej 
,,Przemiana” ul. Pl. Św. 
Grzegorza 5 
83-110 Tczew  

 
Bursztynowe lato                        

 
 

12.048,00 

 
 

 11.000,00 

4. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 
Pomorski zarząd 
Wojewódzki 
ul.  Garbary 12/13 
80-827 Gdańsk 

MAM TĘ eMOCJę                      
 

 
 

6.250,00  

 
 

 3.500,00  

5. Stowarzyszenie 
Tczewski Klub 
Abstynenta ,,SAMBOR” 
ul. Orzeszkowej 6 
83 - 110 Tczew  

,,Wyjazd rehabilitacyjno -
terapeutyczny dla 
młodzieży” 

  

 
 

4.480,00 
 

 
 

 4.000,00  
 

6. Stowarzyszenie 
Tczewski Klub 
Abstynenta ,,SAMBOR” 
ul. Orzeszkowej 6 
83 - 110 Tczew 

Półkolonie  dla dzieci               
z osiedla ,,Działki 
Staszica” 

  

 
9.000,00 

 
4.000,00  

7. Stowarzyszenie 
Tczewski Klub 
Abstynenta ,,SAMBOR” 
ul. Orzeszkowej 6 
83 - 110 Tczew  

Obóz – kolonie dla dzieci 
i młodzieży z placówek 
wsparcia dziennego pn. 
Szkoła Przetrwania” 

  

 
43.160,00 

 
20.000,00  

8 Parafialny Zespół 
Caritas w Tczewie 
 ul. Wyszyńskiego 13 

Bezpieczne wakacje w 
mieście i plenerze dla 
dzieci i młodzieży 

 
43.550,00  

 
8.000,00 

9 Stowarzyszenie Terapii        
i Profilaktyki Szkolnej 
,,Przemiana” w Tczewie 
Pl. Św. Grzegorza 5 

 
Wyprawy wielkie i małe 

 
8.200,00 

 
5.000,00 

10 Sportowy Klub Karate 
SENSHI 
ul. Żwirki 41 
Tczew 

Bezpieczne wakacje                    
w mieście i plenerze dla 
dzieci i młodzieży- 
obozy, półkolonie, 

 
10.000,00 

 
4.500,00 
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kolonie 
11 Fundacja Domu Kultury 

w Tczewie  
ul. Wyszyńskiego 10 

Morskie opowieści  
5.840,00  

         
4.000,00  

12 Klub Sportowy ,,Pogoń” 
Tczew ul. Elżbiety 21A 

Obóz piłkarski 
zawodniczek Pogoni 
Tczew 

12.400,00 0,00 

OGÓŁEM 197.428,00  75.000,00 
 

 

 

 

DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO 
 

W ramach konkursu wspierane były zadania publiczne Gminy Miejskiej Tczew, których 
realizacja w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich lub                 
z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, nastąpiło w okresie pomiędzy                 
60 dniem od dnia złożenia oferty a 31 grudnia 2019 roku. 
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew w 2019 roku przeznaczyła – 
5.000 zł. Przyznano kwotę – 2.890 zł. 
 
 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana 

na 2019 r. 

Kwota 

przyznana               

w 2019 r. 

1 Stowarzyszenie 
Tczewskich Amazonek 
Tczew ul. Żwirki 49 

Zwiedzamy podkarpacie  
2.890,00 

 
2.890,00 

 

 

 

 

Gmina Miejska Tczew zgodnie z Programem współpracy wspierała zadania publiczne do 
wysokości 90% wartości realizowanego zadania. Organizacje pozarządowe wniosły znaczny 
wkład w realizację poszczególnych projektów, nie tylko w postaci wymiernych środków 
finansowych, ale również wkład pozafinansowy, czyli głównie praca wolontariuszy                         
i członków organizacji. W kontekście współpracy z podmiotami, priorytetem Gminy 
Miejskiej Tczew było zlecanie realizacji zadań będących odpowiedzią na realne potrzeby 
lokalnej społeczności, jak również służących rozwiązywaniu istniejących problemów. 
 
Na realizację zadań Gminy Miejskiej przeznaczono: 

• w zakresie Ochrony Zdrowia      50.000 zł - przyznano 8 organizacjom, 
• w zakresie Pomocy Społecznej    170.000 zł - przyznano 4 organizacjom, 
• w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu  545.389 zł - przyznano 16 organizacjom, 
• w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 285.000 zł - przyznano 15 organizacjom, 
• w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, 

prowadzenie świetlic środowiskowych, klubów dla dzieci, młodzieży i członków 
rodzin oraz innych placówek, punkty konsultacyjne ds. uzależnień, programy 
informacyjno-edukacyjne oraz  ,,Bezpieczne wakacje w mieście” 
                                   1.053.600 zł- przyznano 11 organizacjom, 

• w zakresie Upowszechniania Turystyki        5.000 zł -  przyznano 4 organizacjom, 
• w zakresie Działalności Wspomagającej Rozwój Wspólnot i Społeczności 
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Lokalnych           9.000 zł -  przyznano 1 organizacji. 
• w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej  

                             70.000 zł- przyznano 12 organizacjom, 
• na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów 

współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów 
o zasięgu co najmniej wojewódzkim przeznaczono kwotę 5.000 zł                               
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów 
inwestycyjnych  - 2.890,00 zł przyznano 1 organizacji. 
 

W 2019 roku zakończyła się I kadencja Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
powołana przez Prezydenta Miasta Tczewa Zarządzeniem nr 104/2016 z dnia 31.03.2016 
roku na lata 2016-2019. Rada realizowała swoje ustawowe uprawnienia, do których należało 
w szczególności opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 
sfery zadań publicznych. 
Na II kadencję powołano Zarządzeniem nr 125/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku Prezydenta 
Miasta Tczewa Tczewską Radę Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.  
Organizację i tryb działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów               
i sposobu zgłaszania kandydatur na członków TRDPP określa Uchwała nr XIV/106/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 roku. 
Organizację wewnętrzną oraz tryb Rady określał Regulamin Rady przez nią uchwalony. 
Rada obradowała na posiedzeniach, które odbywały się w miarę potrzeb. W 2019 roku odbyły 
się 3 posiedzenia. Poza tym przewodniczący wraz z członkami TRDPP na bieżąco 
współpracowali z Wydziałem Spraw Społecznych oraz organizacjami pozarządowymi. 
 
W okresie sprawozdawczym Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła 

następujące uchwały:  

1. Uchwała nr 1/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu 
Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030. 

2. Uchwała nr 2/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania 
z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego               
w 2018 roku. 

3. Uchwała nr 3/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania 
projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

4. Uchwała nr 4/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania 
projektu Programu sportu na lata 2019-2023. 

 

Na wniosek Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się szkolenie dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa w zakresie przekazywania 
i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert (wg Rozporządzenia Przewodniczącego 
Komitetu do spraw pożytku publicznego w dnia 24 października 2018 roku w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 t.j.). 
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Organizacje pozarządowe realizując określone zadania osiągnęły m.in. następujące rezultaty: 
1. W zakresie Ochrony Zdrowia: 

• aktywizacja osób niepełnosprawnych, 
• przeciwdziałano marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi                                

i niepełnosprawnością intelektualną, 
• ukazano pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, jako 

pełnowartościowego członka społeczności lokalnej, 
• zapewniono edukację społeczeństwa w zakresie problematyki związanej                                           

z niepełnosprawnością oraz działania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

• zwiększono wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie aktywności i jej 
znaczenia dla zachowania zdrowia psychicznego w wieku senioralnym, 

• wyrównywano szanse osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 
2. W zakresie Pomocy Społecznej: 

• zabezpieczono w ogrzewalni miejsca dla bezdomnych oraz pobyt w hostelu dla 
osób, które ukończyły terapię i nie miały możliwości powrotu do domu, 

• przekazano artykuły spożywcze osobom potrzebującym, 
• zwiększono wiedzę osób otrzymujących pomoc żywnościową z zakresu 

racjonalnego gospodarowania żywnością i przeciwdziałania jej 
marnotrawieniu. 

• zorganizowano spotkania i indywidualne rozmowy z psychologami w celu 
pomocy wychodzenia z nałogu alkoholowego a później z bezdomności. 

3. W zakresie Kultury Fizycznej i Sportu: 
• progresja umiejętności sportowych, 
• propagowano zdrowy styl życia, bez uzależnień, 
• kształtowano pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo 

w realizacji zadań sportowych, 
• upowszechniono promocję zdrowszego, tańszego, czystszego środka 

transportu w mieście. 
4. W zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 

• przełamywano bariery i zapobiegano izolacji społecznej osób 
niepełnosprawnych umysłowo, 

• mieszkańcy miasta aktywne uczestniczyli mieszkańców miasta w ważnych 
wydarzeniach artystycznych, 

• popularyzowano twórczość wybitnych kompozytorów, 
• wzmocniono więzi międzypokoleniowych wśród lokalnych artystów, 
• integrowano mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi, 
• podnoszono samoocenę osób niepełnosprawnych poprzez dowartościowanie 

ich pracy rękodzieła, wyrobów kulinarnych, zdolności muzycznych, 
• rozwijano wiedzę o teatrze, 
• wyrównywano szanse osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez 

włączenie ich w proces tworzenia życia kulturalnego, 
• zwiększono aktywność osób starszych i zminimalizowano poczucie 

wyobcowania, 
• umożliwiono osobom niepełnosprawnym czynny udział w tworzeniu 

kulturalnego wizerunku miasta, tym samym ukazując pozytywny wizerunek, 
jako pełnowartościowego członka społeczności lokalnej. 

5. W zakresie Upowszechniania Turystyki: 
• promowano  rowerową turystykę nadwiślańską, 
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• rozwijano zainteresowania w dziedzinie turystyki, promocji Kociewia, 
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

• zwiększono uczestnictwo mieszkańców Tczewa we współtworzeniu własnego 
otoczenia, 

• zwiększono świadomość wśród społeczności lokalnej na temat rozwiązywania 
własnych problemów i zaspokajania potrzeb, 

• zintegrowano środowiska wiejskie i miejskie wokół rozwiązywania lokalnych 
problemów, 

• zwiększono umiejętności realizowania i rozliczania projektów. 
7. Edukacyjna Opieka Wychowawcza: 

• zapoznano dzieci i rodziców z alternatywnymi formami spędzania wolnego 
czasu z włączeniem elementów edukacji i rehabilitacji, 

• nabyto umiejętności korzystania z fachowej pomocy przy rozwiązywaniu 
problemów wynikających z dysfunkcji, 

• zapewniono czynny i aktywny wypoczynek i rekreację we właściwych 
warunkach, 

8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania): 
• reintegracja społeczna dla osób po leczeniu odwykowym, 
• zapobiegano marginalizacji i wykluczeniu dzieci i młodzieży, 
• rozwijano postawy i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, 
• prowadzono działania dotyczące profilaktyki uzależnienia od alkoholu dla 

wszystkich grup wiekowych, 
• zapewniono opiekę wychowawczą, terapeutyczną, psychologiczną                            

i socjalną dzieciom z rodzin dotkniętych patologią społeczną, niewydolnych 
wychowawczo i ubogich, 

•  zadbano o poprawę rozwoju psychicznego, fizycznego i intelektualnego dzieci                          
i młodzieży, 

• rozwijano umiejętności integracji z innymi dziećmi oraz naukę współpracy             
i właściwego przestrzegania zasad, ukształtowania u dzieci wrażliwości, 
własnej wyobraźni i inwencji, 

• nabyto umiejętności wyrażania swoich uczuć, doświadczeń i przeżyć, 
osiągania lepszych wyników w nauce, poszerzania swoich zainteresowań,  

• podniesiono poziom wiedzy na temat form i sposobów radzenia sobie                          
w sytuacji agresji i przemocy, 

• propagowano zdrowy styl życia. 
9. W zakresie Dofinansowania wkładu własnego: 

• zintegrowano kobiety po chorobie raka piersi z innymi osobami chorymi, 
• poprawiono kondycję zdrowotną  kobiet, 
• zadbano o rozwój umiejętności działania w grupie. 

 
Gmina Miejska Tczew w miarę możliwości umacnia wypracowane na przestrzeni kilku lat 
mechanizmy współpracy. Dzięki wsparciu Gminy liczne grupy beneficjentów mogły 
realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, brały czynny udział w wielu ciekawych 
inicjatywach.  
Gmina Miejska Tczew jest otwarta na wszelkie formy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie promowania ich działalności oraz informowania                                     
o przedsięwzięciach. 
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy  w realizacji jej zadań statutowych, 
wniosły duży wkład w realizację poszczególnych projektów, poprzez zaangażowanie                         
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i kreatywność, wymierne środki finansowe oraz wkład pozafinansowy, czyli głównie 
aktywność wolontariuszy i członków organizacji. Działalność organizacji wpłynęła na jakość 
życia mieszkańców. Podejmowane przez organizacje działania adresowane były do różnych 
grup społecznych. Polegały one między innymi na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci               
i młodzieży, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludzi starszych i bezdomnych oraz 
umożliwieniu mieszkańcom udział w wydarzeniach kulturalnych. 
 
 
 
Sporządziła: Ewa Salkowska - Stubba 
Zaakceptowała: Bożena Nowopolska 
                          Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

 
                                                                                                        Z-ca Prezydenta Miasta 
                                                                                                               Adam Urban 
 
 
 
 
 


