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PSK-III.523.6.2018         Tarnobrzeg, dnia 7 listopada 2018 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 2019 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 333/2018 Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega z dnia 25 września 2018 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 

2019 rok. 

 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 27 września do 15 października 2018 

roku. 

2. W imieniu Prezydenta Miasta Tarnobrzega konsultacje przeprowadził Wydział Promocji, 

Sportu i Kultury. 

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 2018 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) Pisemnie w trakcie zebrania plenarnego z przedstawicielami zainteresowanych 

organizacji, które odbyło się 11 października 20178roku o godz. 17.30 w Sali 201 Urzędu 

Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu. W spotkaniu udział wzięło 

dwudziestu przedstawicieli, czternastu organizacji działających na rzecz miasta 

Tarnobrzega lub jego mieszkańców. 
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2) Pisemne złożenie formularza uwag w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 

Tarnobrzega, przy ul. Mickiewicza 7. 

3) Pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres email: 

um@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Wydział Promocji, 

Sportu i Kultury, Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

7. Projekt Programu współpracy został zamieszczony w dniu 27 października 2018 r. na stronie 

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

współpracy/2019”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów – 

Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, 

ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg. 

8. W ramach konsultacji złożono dwie propozycje zmiany do przedmiotu konsultacji, wraz 

z uzasadnieniem. 

9. Propozycja zmiany zgłoszona zostały przez przedstawicieli dwóch uprawnionych 

organizacji: Fundacja „Kuźnia talentów artystycznych” w Tarnobrzegu oraz 

Przedsiębiorstwo społeczne „Equela” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. 

10. Po analizie uznano, że obie propozycje są ze sobą zbieżne. Wydział Promocji, Sportu 

i Kultury zaproponował uwzględnić wniesione propozycje zmiany w projekcie Programu 

współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 

rok. 

11. W wyniku konsultacji Wydział Promocji, Sportu i Kultury zaproponował Prezydentowi 

Miasta Tarnobrzega, aby do projektu Programu współpracy na 2019 rok dodać poniższe 

punkty: 

1) W Rozdziale II Cele współpracy § 2 ust. 3: 

„7) współpraca gminy z podmiotami funkcjonującymi na zasadzie „non-profit” przy 

wspólnej realizacja ważnych lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć służących dobru 

wspólnoty; 

  8) wspieranie działań podmiotów funkcjonujących na zasadzie „non-profit”; 

  9) wspieranie rozwoju ekonomii społecznej.”. 

2) W Rozdziale II Cele współpracy § 2 ust. 4: 

„6) wspieranie realizacji projektów partnerskich.”. 

3) Rozdział V Formy współpracy § 5: 

„17) Powierzenie realizacji zadań publicznych może także nastąpić w innym trybie, 

jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywnej w inny sposób określony 

w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług od organizacji 

pozarządowej, prowadzącej działalność gospodarczą lub odpłatną działalność 

pożytku publicznego, na zasadach i w trybie określonym w ustawie  z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. 

zm.) przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności 

opodatkowania; 

18) Przy zakupie usług, o których mowa w pkt. 17 Urząd może rozważyć zastosowanie 

klauzuli społecznej.”. 

4) W Rozdziale VII Współpraca finansowa § 7 ust. 7, pkt. 2): 

„l) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie (wysokość środków przeznaczonych na zadanie określona zostanie 
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wysokością dotacji przekazanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na 

wymienione zadanie).”. 

5) W Rozdziale VIII Współpraca niefinansowa § 8: 

„5a) włączanie organizacji pozarządowych do udziału w imprezach organizowanych 

przez Urząd Miasta Tarnobrzega, takich jak: Dni Tarnobrzega, Dzień Dziecka itp.”. 

12. Na podstawie dokumentów podsumowujących konsultacje w sprawie ww. projektu 

Programu Prezydent Miasta Tarnobrzega wyraził stanowisko akceptujące przedłożone 

propozycje, w skutek czego propozycje wymienione w pkt. 11 włączone zostały do projektu 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

13. Po uwzględnieniu powyższych zmian projekt ww. Programu zostanie przedłożony Radzie 

Miasta Tarnobrzega, stając się załącznikiem do projektu uchwały Rady Miasta Tarnobrzega 

w sprawie przyjęcia Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

14. 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 oraz dołącza się do uzasadnienia 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 2019 rok. 

 


