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PSK-II.520.2.2015       Tarnobrzeg, 19.10.2015 

 

Protokół z 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 rok 2016. 

 

Konsultacje przeprowadzono w trybie 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 dziedzinie dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 25 września do 9 października 

2015 roku. 

W imieniu Prezydenta Miasta Tarnobrzeg konsultacje przeprowadził Wydział 

Promocji, Sportu i Kultury. 

Konsultacje zostały przeprowadzone za pośrednictwem portalu konsultacji 

społecznych - eKonsultacje Urzędu Miasta Tarnobrzega, który dostępny jest pod adresem 

eportal.tarnobrzeg.pl. 

Przedmiotem konsultacji było 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 rocznego Programu współpracy Miasta Tarnobrzega 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016. 

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających  

swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega. 

 

Forma konsultacji: 

Aby wziąć udział w konsultacjach/wyrazić swoją opinię należało założyć konto 

i zalogować się do portalu eportal.tarnobrzeg.pl oraz dodać post w danym temacie.  

Projekt Programu współpracy został zamieszczony w dniu 25.09.2015r.  na stronie 

internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl w zakładce Współpraca 

z Organizacjami Pozarządowymi, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi 

Interesantów - Sektor A, sala 1 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 

39–400 Tarnobrzeg.  

 

W ramach konsultacji dwie organizacje złożyły swoje uwagi poprzez portal eKonsultacje 

Urzędu Miasta Tarnobrzega  

1. Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych, 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM.  

Jedna organizacja złożyła także swoje uwagi za pośrednictwem drogi tradycyjnej, pismo do 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega złożył Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy PCK w Tarnobrzegu. 

http://www.tarnobrzeg.pl/
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Zgłoszone uwagi do Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 wraz z informacją o ich uwzględnieniu 

bądź nie, zostały zebrane w tabeli poniżej. 

Lp Proponowana zmiana Uwzględniono 

1 Formy współpracy 

Zorganizowane w 2015 roku szkolenie z zakresu 

pozyskiwania środków w ramach programu współpracy 

spotkało się z bardzo szerokim zainteresowaniem i 

ujawniło rzeczywistą potrzebę prowadzenia tego typu 

szkoleń. Dlatego postulujemy, aby organizacja szkoleń 

dla organizacji pozarządowych została wpisana do 

Programu, np. w § 5. 

Tę formę współpracy można wprowadzić na dwa 

sposoby: 

- poprzez dodanie w § 5 dodatkowego punktu o treści 

„organizacja bezpłatnych szkoleń dla organizacji 

pozarządowych, w tym z zakresu pozyskiwania 

środków w ramach niniejszego Programu współpracy” 

lub 

- w § 5 ust. 1 (numeracja ust. 1 jest zresztą zbędna) lit. i 

w miejsce dotychczasowego brzmienia: „udzielanie 

wsparcia merytorycznego, w szczególności 

poradnictwa i doradztwa” wpisać: „udzielanie wsparcia 

merytorycznego, w szczególności poradnictwa i 

doradztwa, zarówno indywidualnie, jak i poprzez 

organizację otwartych szkoleń dla organizacji 

pozarządowych, w tym z zakresu pozyskiwania 

środków w ramach niniejszego Programu współpracy”. 

Ponadto członkowie TROP wskazywali, że dużym 

ułatwieniem dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Tarnobrzega byłoby przesyłanie 

istotnych dla sektora informacji, dotychczas 

zamieszczanych na stronie internetowej Miasta, także 

drogą elektroniczną pod adresy email zgłoszone do 

Tarnobrzeskiego Banku Organizacji Pozarządowych. 

Pojawiły się głosy o potrzebie wprowadzenia takiego 

działania jako forma współpracy zapisana jako kolejny 

punkt w § 5 Programu. 

Tak, w całości  

2 Wysokość środków 

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych wyraża 

swoje głębokie zaniepokojenie planem zmniejszenia 

środków przeznaczonych na realizację Programu. 

Rozumiejąc realia budżetowe, zwracamy uwagę, że 

współpraca finansowa nie oznacza wsparcia organizacji 

społecznych, a dofinansowanie zadań publicznych 

Nie 

Niestety zgodnie z 

wytycznymi Skarbnika 

Miasta, Gmina Tarnobrzeg 

nie może przeznaczyć w 

roku 2016 na współpracę z 

organizacjami 
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samorządu realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. Postulujemy przeznaczenie na realizację 

Programu środków w wysokości nie mniejszej niż 

przewidziana na rok 2015, tj. (po zmianach w lutym 

2015 r.) kwoty 1.101.000 zł. 

Ponadto nie znamy uzasadnienia proponowanej 

znaczącej zmiany w podziale środków na poszczególne 

obszary. Środki przeznaczone na zadania z zakresu 

ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom istotnie 

zwiększono w porównaniu z Programem na rok 2015: z 

455 000 zł (po zmianach w 2015 r.) do 535 000 zł. W 

innych obszarach kwoty zmniejszono, niekiedy 

drastycznie: pomoc społeczna (zmniejszenie z 110 000 

zł do 75 000 zł), sport (zmniejszenie z 390 000 zł do 

246 000 zł), a zwłaszcza kultura (zmniejszenie o 

połowę, ze 100 000 zł do 50 000 zł). 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 

art. 3 ust. 3 ustawy o 

pożytku publicznym i o 

wolontariacie większej 

kwoty. 

Każda jednostka 

administracji publicznej 

realizuje zadania określone 

w ustawie. Organizacje 

pozarządowe czy inne 

podmioty nie mogą „zdjąć” 

z jst obowiązku realizacji 

tych zadań. Jst realizuje 

zadania z zakresu kultury 

chociażby poprzez podległe 

instytucje np. Miejską 

Bibliotekę Publiczną, 

Tarnobrzeski Dom Kultury, 

Muzeum Historyczne m. 

Tarnobrzega, Miejski.  

 

Planowana wysokość 

środków budżetowych na 

realizację Programu w 2015 

roku wynosiła nie więcej niż 

1 221 000 zł.  

W porównaniu do roku 

2015 nie zwiększono 

środków w żadnym 

konkursie. Za to obniżono 

wysokość planowanych 

środków na realizację zadań 

z zakresu: sportu, pomocy 

społecznej, kultury. 

Dodatkowo trzeba było 

zrezygnować z dwóch 

innych konkursów z zakresu 

porządku i bezpieczeństwa 

oraz wsparcia dla 

organizacji pozarządowych. 

3 Dalsze kwestie współpracy finansowej 

TROP corocznie postuluje o zapewnienie środków na 

realizację tzw. małych grantów niezależnie od tego, czy 

w konkursach zostaną wykorzystane wszystkie środki. 

Jednocześnie proponujemy ograniczenie dystrybucji 

środków finansowych przeznaczonych na realizację 

Programu i dla dofinansowania działań organizacji 

Nie 

Nie ma możliwości 

zarezerwowania 

dodatkowych środków. W 

przypadku zapewnienia 

środków na tzw. „małe 
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pozarządowych poza ogłaszanymi konkursami i trybem 

z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

granty” należałoby 

zmniejszyć zaplanowane 

kwoty na realizację 

poszczególnych zadań. 

Wszystkie środki zapisane 

w Programie dystrybuowane 

są w drodze konkursów lub 

tzw. „małych grantów” i jest 

to jedyna możliwość 

otrzymania wsparcia 

finansowego na realizację 

zadania. 

4 Obszary współpracy finansowej 

Turystyka 

Proponujemy, aby do obszarów współpracy finansowej 

włączyć zadania z zakresu turystyki rozumianej 

szeroko, jako rozwój turystyki oraz promocja Miasta i 

regionu. Oznacza to objęcie dofinansowaniem takich 

działań jak np. tworzenie i promocja szlaków 

turystycznych, czy organizacja imprez o charakterze 

ponad lokalnym. 

Powyższy postulat można zrealizować na dwa sposoby: 

1. Bez tworzenia odrębnego obszaru zadań – poprzez 

dodanie w § 6 pkt 3 słów „i turystyki” oraz zmiany w § 

7 ust. 2 pkt. III poprzez zmianę nazwy obszaru na 

„Sportu i turystyki” i dodanie w tym punkcie po lit. e 

kolejnych punktów w brzmieniu: 

„f) promowania działań podkreślających atrakcyjność 

turystyczną Miasta, 

g) wspierania działalności zwiększającej walory 

turystyczne Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem 

Jeziora Tarnobrzeskiego i Zamku w Dzikowie, a także 

prowadzenie działalności informacyjnej i 

promocyjnej”. 

2. Ewentualnie można stworzyć dodatkowy obszar 

działań dodając w § 6 kolejny ustęp (6), a w § 7 ust. 2 

kolejny punkt (VI) w brzmieniu „Turystyki i promocji 

Miasta”, przy czym §7 ust. 2 przyporządkowano by 

punkty a) i b) w brzmieniu wyżej opisanym. 

Tak, w całości. 

§ 6 pkt. 3 otrzymuje 

brzmienie: Sportu i 

turystyki 

 W § 7 ust. 1 pkt. III dodaje 

się słowo „i turystyki” 

W § 7 ust. 1 pkt. III dodaje 

się także podpunkty: 

f) promowania działań 

podkreślających 

atrakcyjność turystyczną 

Miasta, 

g) wspierania działalności 

zwiększającej walory 

turystyczne Miasta, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem Jeziora 

Tarnobrzeskiego i Zamku w 

Dzikowie, a także 

prowadzenie działalności 

informacyjnej i 

promocyjnej”. 

 

5 Obszary współpracy finansowej 

Wsparcie niepełnosprawnych 

Proponujemy, aby do zadań priorytetowych zaliczyć 

także (w ramach już przewidzianych środków) 

wsparcie osób niepełnosprawnych, z uwagi na to, że w 

tym obszarze pozostaje wiele niezaspokojonych 

potrzeb, a w naszym mieście działają organizacje 

specjalizujące się w tej materii. Dlatego wnosimy o 

Nie 

Nie ma możliwości 

dopisania w ramach już 

przewidzianych środków na 

realizację zadań z zakresu 

zdrowia i zapobiegania 

patologiom „Wsparcia 

niepełnosprawnych”. Środki 
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dopisanie w § 6 pkt 1 po dotychczasowej treści słów: 

„oraz wsparcie osób niepełnosprawnych”. 

w kwocie 525 000 zł na 

realizację zadań z tego 

zakresu pochodzą z tzw. 

„kapslowego” i mogą być 

przeznaczone tylko na 

przeciwdziałanie 

patologiom. Pozostała 

kwota, jedynie 10 000 zł, 

dotychczas przeznaczana 

była na organizację szkoleń 

w zakresie pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla 

uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, 

program profilaktyki i 

terapii wad postawy ciała 

dla dzieci i młodzieży, 

program redukcji nadwagi i 

promocji zdrowego 

żywienia dla dzieci 

i młodzieży 

6 Obszary współpracy finansowej 

Wsparcie organizacji w pozyskiwaniu środków z 

innych źródeł 

Na spotkaniu tarnobrzeskich organizacji 

pozarządowych we wrześniu 2014 r. zgłoszono postulat 

dofinansowania projektów, które główne finansowanie 

otrzymują ze źródeł spoza budżetu Miasta. Dotyczyło 

to uzupełniania ze środków miejskich wkładu własnego 

wymaganego w projektach realizowanych ze środków 

zewnętrznych. Zgodnie z tym postulatem w Programie 

współpracy uchwalonym w październiku 2014 r. 

wydzielono środki na dofinansowanie wkładu własnego 

do projektów służących realizacji zadań publicznych 

współfinansowanych z innych źródeł niż budżet 

Miasta. W projekcie Programu na 2016 rok 

zrezygnowano z tej formy wsparcia finansowego. 

Wydatkowanie takich środków przynosi Miastu 

korzyść, bowiem organizacje same pozyskują ze źródeł 

pozamiejskich większą część finansowania projektu i 

realizacja zadania obciąża budżet Miasta w niewielkiej 

części. Dlatego proponujemy dodanie w § 7 ust. 2 

kolejnego punktu „Działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych” z opisem: „dofinansowanie wkładu 

własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów 

Tak, w części 

Zgodnie z sugestią 

organizacji w Programie na 

rok 2015 wpisano jako 

jedno z zadań „Działalność 

na rzecz organizacji 

pozarządowych (25 000 zł)” 

W ogłoszonym konkursie 

wpłynęła tylko jedna oferta 

na kwotę na kwotę 4 200 zł. 

Niestety zgodnie z 

wytycznymi Skarbnika 

Miasta, zdecydowano o 

rezygnacji z tego konkursu 

w roku 2016. Być może to 

zadanie zostanie wpisane do 

kolejnego Programu 

współpracy na rok 2017 ze 

zmianą warunków i 

możliwością aplikowania o 

środki przez cały rok, do ich 

wyczerpania. 

Jednak zgodnie z sugestią w  

§ 7 zmieniono ust. 3, który 

otrzymał brzmienie: 

„W każdym ogłoszonym 
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współfinansowanych ze środków funduszy 

europejskich i innych źródeł zewnętrznych (innych niż 

samorząd Miasta Tarnobrzega) służących realizacji 

zadań publicznych miasta Tarnobrzega”. Wysokość 

środków na ten obszar proponujemy ustalić w oparciu o 

tegoroczne zainteresowanie tym działaniem i stopień 

wykorzystania środków (w 2015 r. przeznaczono na ten 

obszar 25.000 zł). 

Proponujemy, aby wypracować sposób rozdzielania 

środków z tego zakresu w ten sposób, aby były one 

dostępne nie tylko na początku roku. Możliwość 

zewnętrznego finansowania projektów może się 

bowiem pojawić dopiero w trakcie roku, kiedy będą 

znane warunki konkursów innych niż miejskie. 

Ewentualnie, jeśli to możliwe, „dofinansowanie wkładu 

własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów 

współfinansowanych ze środków funduszy 

europejskich i innych źródeł zewnętrznych (innych niż 

samorząd Miasta Tarnobrzega) służących realizacji 

zadań publicznych miasta Tarnobrzega” można wpisać 

jako ostatni punkt do każdego z obszarów, co by miało 

taki skutek, że o dofinansowanie wkładu własnego 

można by było się ubiegać w ramach konkursów na 

poszczególne działania, np. w konkursie z zakresu 

kultury, pomocy społecznej itp. 

przez Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega konkursie 

organizacja może ubiegać 

się o dofinansowanie 

wkładu własnego 

organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie do 

projektów 

współfinansowanych ze 

środków funduszy 

europejskich i innych źródeł 

zewnętrznych (innych niż 

samorząd Miasta 

Tarnobrzega) służących 

realizacji zadań 

publicznych.” 

 

7 Obszary współpracy finansowej 

Informacja o niewykorzystanych środkach 

Doświadczenie poprzednich lat wskazuje, że w części 

konkursów nie są rozdysponowane wszystkie środki 

przeznaczone na dany konkurs. Informacja o środkach 

przeznaczonych na dany konkurs i o wynikach 

konkursu znajduje się w dokumentach zamieszczonych 

na stronie internetowej Urzędu Miasta. Jest to jednak 

informacja trudno dostępna, a poza tym nie uwzględnia 

planów ogłoszenia dodatkowych konkursów.  

Tymczasem zgodnie z projektem Programu tzw. małe 

granty mogą być przyznane jedynie w przypadku 

powstania oszczędności ze środków przeznaczonych na 

konkursy, bowiem nie zarezerwowano odrębnych 

środków na ich rozdzielanie. Stąd postulat, aby 

odrębnie upublicznić informację o wolnych środkach i 

możliwości ubiegania się o małe granty - aby nie 

narażać się na zarzut, że wnioski złożyły jedynie 

organizacje nieformalnie posiadające wiedzę o istnieniu 

środków na małe granty. 

W tym celu proponujemy, aby § 7 ust 3 uzyskał 

Tak, w całości. 

Po rozstrzygnięciu każdego 

konkursu będzie podawana 

informacja o dostępnych 

środkach z danego zakresu z 

zaznaczeniem, że mogą one 

zostać przyznane w ramach 

tzw. „małych grantach” lub 

może zostać na nie 

ogłoszony kolejny konkurs.  

Informacja ta będzie 

dostępna m. in. na stronie 

www.tarnobrzeg.pl w 

zakładce MIASTO – 

organizacje pozarządowe – 

granty i dotacje – małe 

granty 

 

http://www.tarnobrzeg.pl/
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brzmienie: 

"W przypadku nierozdysponowania wszystkich 

środków przewidzianych w rozstrzygniętym konkursie 

na realizację zadań publicznych, Prezydent Miasta 

podaje do publicznej wiadomości wysokość 

nierozdysponowanych środków. W takim przypadku 

Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość ogłoszenia 

dodatkowych konkursów na realizację zadań 

publicznych lub przeznaczenia niewykorzystanych 

środków na tzw. „małe granty” zgodnie z art. 19a 

Ustawy. Prezydent Miasta podaje do publicznej 

wiadomości informację o przeznaczeniu środków na 

realizację tzw. "małych grantów". 

Powyższe stanowi jedynie nadanie większej jawności 

dysponowaniu środkami przeznaczonymi na realizację 

programu, ponieważ same uprawnienia Prezydenta 

pozostają bez zmian (obecne brzmienie: "W przypadku 

nierozdysponowania wszystkich środków, Prezydent 

Miasta zastrzega sobie możliwość ogłoszenia 

dodatkowych konkursów na realizację zadań 

określonych w § 6 lub zastrzega sobie możliwość 

przeznaczenia niewykorzystanych środków na tzw. 

„małe granty” zgodnie z art. 19a Ustawy.") 

8 Obszary współpracy finansowej 

Skład Komisji konkursowych 

Pozytywnie przyjmujemy powrót do kilkuletniej 

praktyki, aby dwóch członków komisji konkursowych 

wyłanianych było nie przez Prezydenta, a przez TROP.  

Nie znamy natomiast uzasadnienia, dlaczego z grona 

członków komisji wykreślono przedstawiciela Rady 

Miasta. Radny jest przedstawicielem miejskiej władzy 

uchwałodawczej i jednocześnie przedstawicielem 

mieszkańców - stąd ma możliwość dokonywania oceny 

z innej perspektywy niż urzędnicy czy osoby 

zaangażowane przede wszystkim w działalność 

organizacji pozarządowych. Wiedza, opinie i 

doświadczenie radnych z pewnością są pomocne w 

pracach komisji. 

Nie. 

Po konsultacjach 

stwierdzono, że wzorem 

tego roku ogłaszony będzie 

otwarty nabór na członków 

komisji spośród wszystkich 

organizacji działających na 

terenie Tarnobrzega. 

Odnośnie zasiadania w 

komisji przedstawiciela 

Rady Miasta, to Ustawa o 

pożytku określa w art. 15, 

kto może być członkiem 

komisji konkursowej w 

otwartym konkursie ofert: 

Art. 15. 

(…)2b. W skład komisji 

konkursowej powołanej 

przez organ jednostki 

samorządu terytorialnego 

wchodzą przedstawiciele 

organu wykonawczego tej 

jednostki. 

Rada Miasta nie jest 

organem wykonawczym. 
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9 Obszary współpracy finansowej 

Kryteria oceny ofert. 

Z związku z wykreśleniem z § 13 ust. 2 pkt 2 kryteriów 

oceny ofert, postulujemy, aby kryteria te były 

każdorazowo wpisywane w regulaminie konkursie. 

Obowiązek taki proponujemy wpisać np. w § 10 

Programu w ten sposób, aby dotychczasowa treść 

została objęta ustępem pierwszym, po którym dodano 

by ustęp 2 w brzmieniu: „Jednocześnie z ogłoszeniem o 

konkursie podaje się do publicznej wiadomości w 

sposób wskazany w ust. 1 kryteria oceny ofert w danym 

konkursie”. 

Tak, w całości 

10 Zmiany Programu współpracy: 

W § 7 ust. 4 po słowach: "Prezydent Miasta zastrzega 

sobie możliwość zmiany zakresów zadań, terminów i 

kwot przeznaczonych na realizację zadań" proponuje 

się dopisać „Do zmian ma odpowiednie zastosowanie § 

19 niniejszego Programu." 

Wskazujemy, że § 19 Programu wprowadza wymóg 

konsultacji projektu Programu Współpracy z 

organizacjami. Zakres zadań i wysokość kwot 

przeznaczonych na ich realizację w Programie 

Współpracy jest istotną częścią tego dokumentu, a 

zatem zmiany w tym zakresie również winny podlegać 

konsultacjom. Proponowana zmiana nie ogranicza 

dotychczasowego uprawnienie Prezydenta Miasta do 

wprowadzania zmian w przedmiotowym zakresie, a 

jedynie precyzuje tryb ich wprowadzenia, bowiem z 

obecnego brzmienia Programu nie wynika 

jednoznacznie, czy tryb ten powinien być stosowany 

(zgodnie z treścią § 19 Programu). 

Nieco mniejszy zakres miałoby dopisanie w § 19 ust. 2 

po słowach: „Projekt Programu Współpracy Miasta 

Tarnobrzega z organizacjami” słów: „oraz zmiany w 

tym Programie”. Byłoby to sprecyzowanie Programu 

zgodnie z istniejącą praktyką bez wpływu na 

uprawnienia Prezydenta z § 7 ust. 4. 

Nie. 

Zakres zadań, a co za tym 

idzie wysokość podanych 

kwot w Programie jest 

jedynie planowana. Przyjęta 

zostanie dopiero po 

uchwaleniu budżetu miasta 

na rok 2016. Program jest 

przyjmowany wcześniej niż 

uchwała budżetowa, dlatego 

w przypadku późniejszych 

zmian, nie ma możliwości 

przeprowadzania 

ponownych konsultacji. 

11 Zmiany stylistyczne, systematyka pojęć. 

Wobec przywrócenia w Programie w 9 ust. 2 pkt 2 

Rady Organizacji Pozarządowych, proponujemy 

dodanie w § 1 kolejnego (6) punktu w brzmieniu 

„Tarnobrzeskiej Radzie Organizacji Pozarządowych – 

należy przez to rozumieć Tarnobrzeską Radę 

Organizacji Pozarządowych powołaną przez Forum 

Organizacji Pozarządowych”. 

Ponadto postulujemy, aby w § 9 ust. 2 pkt 2 poprzedzić 

nazwę „Radę Organizacji Pozarządowych” 

Tak, w części. 

W wyniku 

przeprowadzonych 

konsultacji w Programie w 9 

ust. 2 pkt 2 jednak nie 

zostanie przywrócony zapis 

dot. Rady Organizacji 

Pozarządowych. Zostanie 

on wykreślony. 

Za to w §16 ust. 1 po 

dotychczasowej treści dodać 



9 

 

przymiotnikiem „Tarnobrzeską”, gdyż od swojego 

powołania Rada posługuje się nazwą Tarnobrzeska 

Rada Organizacji Pozarządowych. 

W toku dyskusji członków TROP zwrócono ponadto 

uwagę, że pojęcie „małych grantów” jest używane, lecz 

nie zdefiniowane w Programie współpracy. Dlatego 

pojawił się postulat, aby przynajmniej w §16 ust. 1 po 

dotychczasowej treści dodać w nawiasie słowa „(”tzw. 

małe granty”)”. 

w nawiasie słowa „(”tzw. 

małe granty”)”. 

12 Należy zwiększyć budżet na kulturę. Kwota 50 tys. zł z 

pewnością nie jest wystarczająca na realizację zadań. 

Tarnobrzeskie organizacje pozarządowe mają wiele 

świetnych pomysłów które realizują z korzyścią dla 

wszystkich mieszkańców a bez wsparcia miasta nie 

będzie to możliwe. W dotychczasowych konkursach 

zawsze brało udział dużo organizacji a środków i tak 

było za mało, dlatego zmniejszenie tej kwoty 

spowoduje że więcej projektów będzie odrzucanych. 

Nie 

Niestety zgodnie z 

wytycznymi Skarbnika 

Miasta Tarnobrzega nie ma 

możliwości zwiększenia w 

przyszłym roku budżetu na 

zadania z działu kultura. 

13 Dobrym pomysłem było wskazywanie przez 

organizacje członków komisji konkursowych spośród 

szerokiego grona a nie tylko rady organizacji 

pozarządowych. Każda organizacja powinna mieć 

prawo wskazania osób zasiadających w komisjach 

Tak, w całości. 

Zostanie ogłoszony otwarty 

nabór na przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, 

którzy będą zasiadać w 

komisjach konkursowych.  

14 Umieszczenie w rozdziale VII pkt. 2 – ochrona zdrowia 

i zapobieganie zjawiskom patologicznym dodatkowego 

podpunktu 

i) Wspieranie edukacji prozdrowotnej w tym 

obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa 

Tak, w całości. 

W związku z dodaniem tego 

zadania na jego realizację 

planuje się przeznaczyć 

kwotę 8 000 zł. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła: Agata Rybka, inspektor w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury  

 

Zaakceptowała: Joanna Lewicka p.o. Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu i Kultury  


