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OP-IV.523.3.2020     Tarnobrzeg, dnia 12 października 2020 r. 

 

WYNIKI KONSULTACJI 

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 2021 rok 

 

Konsultacje przeprowadzono w trybie określonym Uchwałą 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 dziedzinie dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, na podstawie Zarządzenie Nr 310/2020 Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji 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 

2021 rok. 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 24 września 2020 r. do 9 października 

2020 roku. 

2. W imieniu Prezydenta Miasta Tarnobrzega konsultacje przeprowadził Wydział Organizacji 

i Partycypacji Społecznej. 

3. Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Miasta Tarnobrzega 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli 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. 

5. Celem konsultacji było uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu. 

6. Konsultacje zostały przeprowadzone w formach:  

1) przesłania uwag, opinii lub propozycji pocztą elektroniczną na adres 

um@um.tarnobrzeg.pl; 

2) przesłania uwag, opinii lub propozycji pocztą tradycyjną na adres: ul. Kościuszki 32, 39-

400 Tarnobrzeg; 

3) złożenia uwag, opinii lub propozycji bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - Sektor 

A, sala 1, stanowisko nr 5 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 

Tarnobrzeg 

4) przekazania uwag, opinii lub propozycji osobiście oraz online w trakcie spotkania 

plenarnego z organizacjami pozarządowymi (transmitowanego on-line), które odbyło się 
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1 października 2020 r. o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 

ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu. 

7. Projekt Programu współpracy został w dniu 24 września 2020 r. zamieszczony na stronie 

internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Strefa NGO/Program 

współpracy/2021”, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

8. W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi lub propozycje zmiany do przedmiotu 

konsultacji. 

9. Niniejszy dokument, wraz z pozostałymi dokumentami podsumowującymi konsultacje 

w sprawie ww. projektu Programu przedkłada się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej www.tarnobrzeg.pl i Biuletynie Informacji Publicznej 

Miasta Tarnobrzega. Stanowi także podstawę dla uzasadnienia przyjęcia projektu uchwały 

Rady Miasta Tarnobrzega 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 2021 rok. 


