
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian Programu współpracy Miasta 
Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), oraz uchwały nr V/57/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu 
Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega lub 
działających na rzecz Miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców. 

§ 4. 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu 
wymienionego w §1, od organizacji wymienionych w §3.  

2. Wyrażane uwagi, opinie i propozycje zmian powinny być składane w formie pisemnej, na formularzu 
konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, oraz powinny zawierać: 

1) wskazany element przedmiotu konsultacji, którego dotyczą, 

2) uzasadnienie. 

§ 5. 1. Konsultacje trwają od 7 marca 2022 r. do 15 marca 2022 roku. Opinie złożone poza tym terminem 
nie będą brane pod uwagę. 

2. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji przesłać należy pocztą elektroniczną na adres: 
um@um.tarnobrzeg.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Wydział organizacji 
i Partycypacji Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, lub złożyć bezpośrednio 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. 

3. Proponowane zmiany Programu współpracy zamieszczone będą w dniu 7 marca 2022 r. na stronie 
internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl w zakładce Strefa NGO/Program współpracy, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Tarnobrzega. 

4. Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega, 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega, 
nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 
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§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej 
Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

 

   

Prezydent Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Dariusz Bożek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 81/2022 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 4 marca 2022 r. 

-  Projekt -  

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) Rada Miasta 
Tarnobrzega uchwala, co następuje, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LII/530/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 listopada 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 i pkt 8 w brzmieniu: 

„7) Ochrona i promocja zdrowia. 

8) Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.” 

2) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Planowana wysokość środków budżetowych na realizację Programu w 2022 roku wynosi 
3 588 000,00 zł. Wysokość środków określi uchwała budżetowa na 2022 rok.” 

3) w § 7 ust. 7 pkt 4 w miejsce zaplanowanej kwoty wynoszącej 140 000,00 zł wprowadza się kwotę 
70 000,00 zł. 

4) w § 7 ust. 7 pkt 5 w miejsce zaplanowanej kwoty wynoszącej 12 000,00 zł wprowadza się kwotę 
30 000,00 zł 

4) w § 7 ust. 7 po pkt 6 wprowadza się pkt 7 i pkt 8 w brzmieniu: 

„7) Ochrona i promocja zdrowia - wspieranie idei powstania na terenie Tarnobrzega hospicjum dla osób 
terminalnie i nieuleczalnie chorych (zaplanowano 450 000,00 zł). 

8) Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą (zaplanowano 70 000,00 zł).” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Bogusław Potański 
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Uzasadnienie  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na gminę obowiązek uchwalenia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami realizującymi zadania gminy w sferze 
publicznej. Katalog zadań publicznych określa ustawa, natomiast gmina wskazuje priorytety w tym zakresie. 
Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła program współpracy Uchwałą Nr LII/530/2021 Rady Miasta Tarnobrzega 
z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2022 rok. 

Zgodnie zapisami uchwały nr V/57/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji zmiany Programu współpracy powinny być konsultowane z organizacjami pozarządowym. 

Zmiany w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok dotyczą 
rozszerzenia katalogu zakresów zadań stanowiących priorytetowe zakresy współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi, poprzez dodanie priorytetowych zadań publicznych z zakresu: 

1) ochrony i promocji zdrowia w brzmieniu: „Ochrona i promocja zdrowia - wspieranie idei powstania na 
terenie Tarnobrzega hospicjum dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych", na które zaplanowano 
450 000,00zł. 

2) pomocy uciekinierom wojennym w brzmieniu: „Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą”, na które zaplanowano 70 000,00 zł. 

Kwota zaplanowana w zakresie zadań wymienionych w punkcie 1 powiększa pulę środków zaplanowanych 
na finansową współprace Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. Kwota zaplanowana 
w zakresie wymienionym w punkcie 2 pochodzi ze zmniejszenia środków zaplanowanych dla zadań z zakresu 
Kultury o 70 000,00 zł. 

Kolejna zmiana w Programie współpracy na 2022 r. dotyczy zwiększenia zaplanowanych środków na 
zadanie z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do kwoty 
30 000,000 zł, które powiększą pulę środków zaplanowanych na finansową współprace Miasta Tarnobrzega 
z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. 

Jednocześnie uaktualnione zostaną kwoty zaplanowane na realizację wszystkich zadań publicznych w 2022 
roku; 

Zmiana programu współpracy ma na względzie: 

1. Rozwiązywanie problemów z dostępnością dla mieszkańców Tarnobrzega specjalistycznych usług 
prowadzonych przez placówkę stacjonarną zajmującą się problemem osób terminalnie i nieuleczalnie chorych, 
jaką jest hospicjum, za zasadne uznać należ dokonanie zmiany Programu współpracy na 2022 rok 
i wprowadzenie ww. zakresu pn. "Ochrony i promocji zdrowia", które traktuje się jako priorytetowe. 

2. Rozwiązywanie problemu związanego z napływem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. 

3. Rozwiązywanie problemów z zakresu ekologii i ochrony przyrody w Tarnobrzegu. Podczas konsultacji 
zmiany programu współpracy na 2022 r., ogłoszonej Zarządzeniem Nr 45/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
z dnia 9 lutego 2022 r., wpłynęła propozycja, aby dokonać zwiększenia środków przeznaczonych na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych z ww. zakresu. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2022 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 4 marca 2022 r. 

Formularz konsultacji projektu zmiany w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku 

Podmiot zgłaszający 
propozycje Adres Nr 

telefonu 

Adres poczty 
elektroniczne

j 

Imię i nazwisko 
osoby 

kontaktowej 

Data 
wypełnienia 
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UWAGI, OPINIE, PROPOZYCJE ZMIAN 

Lp. 

Aktualny zapis w projekcie 
Programu 

wraz podaniem nr strony, 
paragrafu, ustępu, punktu 

Sugerowana zmiana  
(konkretny sugerowany 

zapis) 
Uzasadnienie 
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INNE UWAGI, OPINIE, PROPOZYCJE ZMIAN 

Lp. Uwaga, Opinia, Propozycja zmiany Uzasadnienie 

   

   

   

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 850F482B-4A9E-42A0-936A-2E53B4D7A0E1. Podpisany Strona 3


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2
	Paragraf 4 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 4 Ustęp 2 Punkt 2


	Paragraf 5
	Paragraf 5 Ustęp 2
	Paragraf 5 Ustęp 3
	Paragraf 5 Ustęp 4

	Paragraf 6

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Tiret - (1)
	Zalacznik 1 Paragraf 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 1

	Zalacznik 1 Punkt 8
	Zalacznik 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Punkt 3
	Zalacznik 1 Punkt 4
	Zalacznik 1 Paragraf 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3
	Zalacznik 1 Uzasadnienie
	Zalacznik 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Ustęp 3


	Zalacznik 2

