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Tekst wystąpienia Prezydenta GrzeGorza Kiełba, 
po jego zaprzysiężeniu podczas II sesji Rady Miasta 
w dniu 9 grudnia 2014 roku.

Szanowni Państwo Radni Miasta Tarnobrzega!
Przybyli Goście! Drodzy Tarnobrzeżanie!
Z serca dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach 
i oddali na mnie swój głos. 
Dziękuję także tym, którzy wsparli mnie w kampanii wyborczej: 
moim współpracownikom za ich wysiłek, mieszkańcom za głosy otuchy, 
przedstawicielom różnych środowisk, stowarzyszeń i partii za poparcie 
oraz włodarzom sąsiednich miejscowości za wyrazy zaufania 
i gotowości do wspólnych działań.
Słowa prezydenckiego ślubowania wygłosiłem ze świadomością ogromnej odpowie-

dzialności, jaka na mnie spoczęła. Wygraną w wyborach traktuję jako wielkie wyróż-
nienie, ale nie był to dla mnie cel sam w sobie. To szansa na realizację mojej strategii dla 
Tarnobrzega i początek rzetelnej pracy – właśnie do tego zobowiązali mnie wyborcy.

Władza samorządowa to przede wszystkim Rada Miasta. Gratuluję wszystkim nowo 
wybranym radnym, z którymi będę współdecydował o sprawach dla naszego miasta 
najistotniejszych. 

Uważam, że wraz z końcem kampanii zakończył się czas sporów politycznych, a na-
stała pora, by razem dokonywać w mieście tych pozytywnych zmian, na które oczekują 
tarnobrzeżanie. 

Stając do walki wyborczej, miałem poparcie wielu stowarzyszeń i  partii, a  przed 
drugą turą poparło mnie również Prawo i Sprawiedliwość. To duży kapitał społeczny 
i  dowód, iż w  Tarnobrzegu jest wielu ludzi chcących uczestniczyć w  realizacji zadań 
zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Stowarzyszenie „Moje Miasto Tarnobrzeg” 
oraz Prawo i Sprawiedliwość utworzyło w Radzie Miasta większościową koalicję gwa-
rantującą stabilność i  spójność pracy organów miasta. Dziś zapraszam jednak do 
współpracy także inne środowiska. Wiem, że mamy różne spojrzenia na wiele spraw, 
ale spory polityczne niech się toczą w Warszawie. Tu, u nas, cel powinien być jednakowy 
dla wszystkich - bardziej dostatnie i godne życie tarnobrzeżan. 

Za najważniejsze punkty mojej strategii uznałem mądre zarządzanie miastem i pod-
jęcie kroków w celu zmniejszania bezrobocia. Zapewnię jawność działań prezydenta 
i Urzędu Miasta, przyjęcie uproszczonych procedur decyzyjnych, szybką i fachową ob-
sługę mieszkańców i inwestorów (także przez Internet) oraz prowadzenie profesjonalnej 
polityki informacyjnej. W Urzędzie Miasta i instytucjach podległych nie będzie miejsca 
dla korupcji, kumoterstwa i klanów rodzinnych. Jasno określimy kryteria udzielania 
pomocy finansowej różnym podmiotom oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorców. 

Będziemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż właśnie takie firmy, nawet 
te niewielkie, rodzinne, pobudzają lokalną gospodarkę. Miasto nie będzie ciężarem 
dla przedsiębiorców, a  władza zajmie wobec nich pozycję pomocniczą. Podejmiemy 
współdziałanie w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz współpracę ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie poprawy jakości infrastruktury.

Istotnym sposobem na ściągnięcie do Tarnobrzega środków zewnętrznych jest ak-
tywność organizacji pozarządowych. Urząd Miasta będzie więc z  nimi współdziałał, 
dbając o przepływ informacji o konkursach czy też służąc pomocą w zakresie formalniej 
strony wypełniania wniosków o dofinansowanie. Wsparcie trzeciego sektora nie musi 
ograniczać się tylko do przekazywania pieniędzy z  dotacji, może przyjąć także inne 
formy leżące w gestii miasta. Warto też szukać nowych obszarów zadań publicznych, 
które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym działającym na naszym terenie.

Tarnobrzeg nie może być samotną wyspą na mapie województwa czy powiatu, tym 
bardziej że w  nowej perspektywie unijnej korzystniejsza jest współpraca z  ościennymi 
gminami na różnych płaszczyznach: pozyskiwania funduszy na wspólne inwestycje, opra-
cowania spójnej oferty turystycznej, promocji czy wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Podejmowane kroki z  czasem pozwolą wyhamować zjawisko ucieczki młodych 
tarnobrzeżan do dużych miast. To ważne, bo zapał, aktywność   samodzielność myśle-
nia młodego pokolenia są dla nas bezcennym dobrem. To ci ludzie, jeśli stworzymy im 
warunki, potrafią zdziałać więcej, niż byśmy się spodziewali.

Tarnobrzeg ma być miastem dobrej oświaty i  atrakcyjnej rozrywki. Zależy mi na 
tym, aby jak największa liczba mieszkańców miała dostęp do instytucji oświatowych, 
placówek kultury i obiektów sportowych. To tam tarnobrzeżanie rozwijają swoje talenty, 
realizują pasje, a  młodzież znajduje bezpieczną przystań w  świecie niosącym wiele 
zagrożeń. Zamierzam dbać o nie także dlatego, że tam znajdują się miejsca pracy dla 
wielu grup zawodowych. Jednakże wspieranie kultury, rekreacji i  sportu będzie się 
opierać na racjonalnych zasadach, bo na rozrzutność i przepych nas nie stać. 

Chcę budować relacje w oparciu o dialog. Przed podjęciem istotnych decyzji prezydent, 
urzędnicy czy radni będą kontaktować się i konsultować bezpośrednio z zainteresowanymi 
stronami. Potrzeby społeczności powinny być wysłuchiwane w  trakcie całej kadencji,  
gdyż to nie mieszkańcy istnieją dla miasta, ale miasto ma istnieć dla swoich mieszkańców. 

Natomiast prezydent winien być prawie niewidocznym, ale za to sprawnym menedże-
rem. Aby realizować strategiczne cele i określone wizje, trzeba działać w spokoju, skupieniu, 
z  pomocą zespołu fachowców oraz pasjonatów. Taki też zamierzam mieć styl pracy. 
Stawiam na profesjonalizm, na spokojną prezydenturę i nieustanną, merytoryczną pracę. 

Kiedy po kilku latach sprawowania władzy mieszkańcy będą zadowoleni z  Tar-
nobrzega i  swojego życia w  naszym mieście, ja będę miał wtedy własną skromną 
satysfakcję, że wniosłem do tego swój wkład. Dziękuję. 

GrzeGorz Kiełb 
nowym prezydentem
Tarnobrzega

Tegoroczne wybory samorządowe, a w szczegól-
ności te dotyczące najważniejszego urzędu w  Tar-
nobrzegu dla wielu były zaskoczeniem. Do wyborów 
o fotel włodarza miasta stanęło aż sześciu kandyda-
tów. Pierwszą turę zdecydowanie wygrał kandydat 
Komitetu Wyborczego Moje Miasto Tarnobrzeg – 
Grzegorz Kiełb, który uzyskał 5682 głosy. Do dru-
giej tury wyborów dostał się także dotychczasowy 
Prezydent – Norbert Mastalerz, który otrzymał 4877 
głosów. Na trzeciej pozycji, z wynikiem 4557 głosów, 
uplasował się dawny wiceprezydent, a  obecny dy-
rektor tarnobrzeskiego szpitala - Wiktor Stasiak. 2373 
głosów zdobył za to dotychczasowy radny – Tadeusz 
Gospodarczyk, 1102 głosy uzyskał Zbigniew Młodaw-
ski, a 293 głosy oddano na Krzysztofa Wianeckiego.

Druga tura wyborów odbyła się 30 listopada i  tu-
taj zdecydowane zwycięstwo odniósł Grzegorz Kiełb, 
wieloletni pracownik tarnobrzeskiego Urzędu Miasta, 
były naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa 
i Inwestycji. Zdobył on rekordowe poparcie aż 11 tysię-
cy 102 głosów czym pokonał urzędującego Norberta 
Mastalerza, na którego zagłosowało 6 tysięcy 270 osób.

Jeszcze podczas wieczoru wyborczego, Prezydent 
elekt dziękował za pośrednictwem lokalnych me-
diów, tarnobrzeżanom za poparcie i zaufanie, jakim 
go obdarzyli.

– Mieszkańcy Tarnobrzega oczekiwali zmian. Bar-
dzo dziękuję za wszystkie głosy i  za to, że tak licznie 
mieszkańcy wzięli udział w wyborach. Wszyscy jesteśmy 
tarnobrzeżanami. Wszyscy jesteśmy sobie równi i taka 
będzie też moja prezydentura. Nie będę patrzył na le-
gitymacje partyjne, bo mnie to nie interesuje. Nie będę 

patrzył na to jaki przedsiębiorca, jakie ma sympatie. 
Tarnobrzeżanie byli zniechęceni prezydenturą Norberta 
Mastalerza, dlatego postanowili tych zmian dokonać. 
Z  jednej strony bardzo się cieszę, ale z  drugiej strony 
dobrze wiem jak duży jest to obowiązek. Przez 13 lat 
pracowałem w Urzędzie Miasta i mogłem śledzić poczy-
nania prezydentów Dziubińskiego i Mastalerza i wiem, 
że nie jest to „łatwy chleb”. Jednak nie boję się i jestem 
pewien, że temu podałam – mówił Grzegorz Kiełb.

11 102 do 6 270 – takim wynikiem zakończyły się wybory samorządowe na urząd Prezydenta 
Miasta Tarnobrzega. Po czterech latach fotel włodarza miasta musi opuścić Norbert Mastalerz, 
który miejsca ustępuje nowemu Prezydentowi – Grzegorzowi Kiełbowi, który w drugiej turze wy-
borów otrzymał ponad 63% głosów.

W oczekiwaniu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia 2014 

pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spokój i radość.
W tych wyjątkowych dniach życzymy wielu serdecznych 

spotkań rodzinnych, dużo radości, szczęśliwych wspomnień, 
spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji 

i sukcesów.
Niech nadchodzący Nowy 2015 Rok 

obdaruje wszystkich pomyślnością i szczęściem.
Niech radosna atmosfera Świąt, przepełnionych miłością, 
spokojem i przyjaźnią zagości w naszych sercach na dłużej.

Prezydent 
Miasta Tarnobrzega

Przewodniczący  
Rady Miasta Tarnobrzega
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W Tarnobrzeskim Domu Kultury pojawiło się 
dwudziestu spośród dwudziestu jeden Radnych 
wybranych w tegorocznych wyborach Samorzą-
dowych. Nieobecny był jedynie Norbert Mastalerz. 

Pierwsze posiedzenie, do czasu wyboru nowego 
Przewodniczącego, poprowadził Stanisław Uziel, 
najstarszy wiekiem spośród Radnych.

Na stanowisko Przewodniczącego Rady, Wiktor 
Stasiak, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Spra-
wiedliwość zgłosił kandydaturę Kamila Kalinki. 
Ostatecznie w tajnym głosowaniu Kamil Kalinka 
uzyskał szesnaście spośród dziewiętnastu głosów i 
został nowym Przewodniczącym Rady Miasta Tar-
nobrzega.

Druga sesja Rady Miasta Tarnobrzega odbyła się 
w dniu 9 grudnia i wówczas uroczyste ślubowanie 
złożył nowy Prezydent – Grzegorz Kiełb.

Objęcie funkcji włodarza miasta było jednoznacz-
ne z rezygnacją z mandatu radnego. Miejsce Pre-
zydenta Kiełba w Radzie zajął Mariusz Myszkowski, 
który uzyskał drugi najlepszy wynik wyborczy w 
okręgu nr 3 na liście KWW Moje Miasto Tarnobrzeg. 
Oprócz niego ślubowanie złożył także Norbert Ma-
stalerz, który był nieobecny na pierwszej sesji Rady 
Miasta w tej kadencji.

1 grudnia, po raz pierwszy w Tarnobrze-
skim Domu Kultury spotkała się rada 
Miasta Tarnobrzega Vii kadencji. Podczas 
pierwszej sesji nowo wybrani radni złożyli 
uroczyste ślubowanie, a także wybrali spo-
śród siebie nowego przewodniczącego.

rada Miasta Tarnobrzega
Vii kadencji 2014-2018

Kamil Kalinka
przewodniczący

Jan Dziubiński
wiceprzewodniczący 

Bożena Kapuściak
wiceprzewodnicząca

Dariusz Bożek Barbara Kłeczek Marian Kołodziej

Dariusz Kołek Norbert Mastalerz Józef Motyka Halina Mudrecka Mariusz Myszkowski Łukasz Nowak

Leszek Ogorzałek Sławomir Partyka Anna Pekar Wiktor Stasiak Waldemar Stępak Waldemar Szwedo 

Stanisław Uziel Marian Zioło Witold Zych

Komisja Rewizyjna
Barbara Kłeczek-przewodnicząca 
Wiktor Stasiak, Mariusz Myszkowski
Józef Motyka, Dariusz Kołek 
Komisja Finansowo Budżetowa
Marian Zioło -  przewodniczący
Łukasz Nowak, Wiktor Stasiak
Norbert Mastalerz, Waldemar Szwedo
Komisja Techniczno-Inwestycyjna
Witold Zych - przewodniczący
Łukasz Nowak, Marian Kołodziej

Józef Motyka, Mariusz Myszkowski
Leszek Ogorzałek
Komisja Zdrowia, Rodziny 
i Ochrony Środowiska
Halina Mudrecka - przewodnicząca
Anna Pekar, Barbara Kłeczek
Stanisław Uziel, Sławomir Partyka
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Anna Pekar - przewodnicząca
Waldemar Stępak, Witold Zych
Halina Mudrecka, Dariusz Bożek
Marian Zioło, Norbert Mastalerz

Komisje Rady miasta
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Wojewoda podkarpacki ogłosił wstępną listę rankingową za-
dań powiatowych i gminnych proponowanych przez samorządy 
do realizacji w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w 2015 r.

Komisja po ocenie formalno-merytorycznej wniosków do do-
tacji z budżetu państwa zakwalifikowała 23 zadania powiatowe 
i 54 zadania gminne. Wśród dróg gminnych znalazł się projekt 
zgłoszony przez Gminę Tarnobrzeg dotyczący przebudowy ul. 
Jachowicza.

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował przebudowę 
ulicy Jachowicza na odcinku  w km 0+000 do km 0+343. 

Całkowita wartość zadania wynosi 755 450,82 zł, w tym dotacja 
Wojewody wyniesie 50% tj. 377 725,00 zł.

Program Tarnobrzeska Karta Seniora skierowany 
jest do osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych 
na terenie miasta Tarnobrzega. Celem  Programu  
jest  aktywizacja  społeczna, kulturalna i  sporto-
wa  seniorów,  którzy  wyrażą  chęć uczestnictwa  
w Programie. Tarnobrzescy seniorzy po okazaniu 
Karty, będą mogli korzystać z  promocji i  ofert 
przygotowanych specjalnie z myślą o nich. Stwo-
rzenie systemu ulg umożliwi większy dostęp do 
imprez organizowanych przez instytucje kultury, 
przyczyni się do popularyzacji uprawiania sportu 

i  aktywnej rekreacji, a  w  przypadku przystąpie-
nia do Programu innych podmiotów - przyczyni 
się również do obniżenia kosztów życia seniorów 
dzięki dokonywaniu zakupów i usług na preferen-
cyjnych warunkach.

Program zapewnia jego uczestnikom ulgi w wy-
sokości od 30-50 % od obowiązującej ceny przy 

zakupie biletu wstępu do muzeum oraz na wystawy 
i imprezy organizowane przez Muzeum Historycz-
ne Miasta Tarnobrzega, na imprezy organizowane 
przez Tarnobrzeski Dom Kultury oraz biletu wstępu 
do kina „Wisła” przy Tarnobrzeskim Domu Kultury, 
a także na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Tarnobrzegu. 

Dokumentem poświadczającym udział w Progra-
mie będzie specjalna Karta wydana przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Karta zo-
stanie wydana, po zweryfikowaniu danych zawartych 
we wniosku, w  terminie 1 miesiąca, od dnia jego 
złożenia w  tarnobrzeskim MOPR. Karta wydawana 
jest bezpłatnie na czas realizacji Programu i ważna 
jest z dokumentem tożsamości uprawnionego.

Koordynatorem  Programu jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – Dział Świadczeń 
Społecznych, który będzie odpowiedzialny za we-
ryfikowanie wniosków o wydanie Karty, zawieranie 
porozumień w  zakresie oferowanych ulg i  zniżek 
z uczestnikami Programu, promocję, publikowanie 
na swojej stronie internetowej wykazu podmiotów 
uczestniczących w Programie oraz rozliczanie Pro-
gramu.

Wszystkie podmioty, które chcą uczestniczyć 
w Programie wypełniają wstępną deklarację przy-
stąpienia do Programu, określającą zakres pro-
ponowanych ulg i  zniżek, a  następnie podpisują 
z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu stosowne porozumienie.

Podmioty prawa handlowego, które zaproponu-
ją ulgi i  zniżki dla seniorów w  ramach własnych 
możliwości finansowych, będą miały sposobność  
skorzystania z bezpłatnej promocji - jako placówki 
przyjaznej seniorom.

Na dzień 7 października 2014 r. w  Tarnobrzegu 
zamieszkiwało 7 907 osób, które ukończyły 65 lat.

Wigilia
dla mieszkańców
Pyszne pierogi, barszcz, 
a także rybę będzie można zjeść 
podczas tradycyjnej, corocznej wigilii 
przygotowywanej 
dla mieszkańców Tarnobrzega. 

W tym roku spotkanie wigilijne 
odbędzie się  22 grudnia 
w hali Miejskiego ośrodka Sportu i rekreacji. 
Początek o godz. 14.

zakończyła się akcja bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie dla seniorów

W Tarnobrzegu zakończyła się profilaktyczna akcja szczepień ochron-
nych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia (urodzonych przed 
31 grudnia 1949 r.), zameldowanych na stałe na terenie miasta Tarnobrze-
ga. Zadanie realizowało 11 tarnobrzeskich placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ). Zaszczepiono 1 161 osób. 

Z przeznaczonych w budżecie miasta na ten cel środków finansowych, 
wydatkowano kwotę 38 313,00 zł. 

Tarnobrzescy radni na ostatniej listopadowej sesji przyjęli Program Tarnobrzeska Karta Senio-
ra. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2015 r.

W Tarnobrzegu będzie Karta Seniora

Ulica Jachowicza
będzie remontowana

Ponad 750 tys. zł kosztować będzie przebudowa ulicy 
Jachowicza. inwestycja będzie współfinansowana w 
ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap ii 
bezpieczeństwo-Dostępność-rozwój w 2015 r.

Jak co roku wielu tarnobrzeżan będzie 
mogło spędzić kilka chwil w miłej, radosnej 
i przede wszystkim świątecznej atmosferze. 
To głównie z  myślą o  osobach samotnych 
i ubogich władze miasta wspólnie z różnego 
rodzaju organizacjami i  instytucjami przy-
gotowują miejską wigilię. Oczywiście nie za-
braknie ciepłych i  smacznych dań, a  także 
słodkości, których nigdy nie brakuje na świą-
tecznym stole.

Będzie też okazją do przełamania się opłat-
kiem i złożenia sobie szczerych i serdecznych 
życzeń.

Podczas wspólnej wieczerzy nie zabraknie 
także występów artystycznych.

Serdecznie zapraszamy
 wszystkich mieszkańców 
na wspólną wieczerzę

Kasa dla szkół
Pieniądze pozyskane przez Gminę Tarno-

brzeg pochodzą z 0,4% rezerwy części oświa-
towej subwencji ogólnej. Łączna kwota dofi-
nansowania wynosi 106 551 zł.

  W  roku szkolnym 2014/2015 naukę w  kl. 
I wszystkich szkół podstawowych rozpoczęło 
202 sześciolatków, które zgodnie z  noweli-
zacją ustawy o  systemie oświaty, realizują 
obowiązek szkolny.

Dzięki dodatkowemu zastrzykowi gotówki, 
dyrektorowie szkół będą mogli kupić meble 
szkolne, sprzęt multimedialny czy różne po-
moce dydaktyczne przystosowane  do potrzeb 
tej grupy wiekowej, co ułatwi dzieciom sze-
ścioletnim adaptację w szkole, a nauczycielom 
pomoże w realizacji procesów dydaktycznych. 

Nie jest to pierwsze tego typu wsparcie 
dla tarnobrzeskich placówek oświatowych. 
Obecnie wszystkie szkoły podstawowe  w na-
szym mieście kończą wydatkowanie środków 
w  wysokości 128 612 zł, które także Gmina 
Tarnobrzeg pozyskała z 0,4%  rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej.

 Kwota ta przeznaczona była na dofinan-
sowanie wyposażenia w  sprzęt szkolny 
i  pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych. 
Maksymalna kwota dofinansowania na jed-
no pomieszczenie świetlicowe wynosiła 10 
000 zł, w  zależności od złożonego przez 
szkoły zapotrzebowania. Pozyskane środki 
przeznaczono na zakup mebli, sprzętu mul-
timedialnego, gier i  zabaw edukacyjnych 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów.

 Świetlice funkcjonują we wszystkich szko-
łach podstawowych. To tutaj uczniowie spę-
dzają czas przed lub po zakończeniu lekcji. 

Korzystają z nich zwłaszcza te dzieci, które w cza-
sie wolnym od zajęć szkolnych pozbawione są 
opieki domowej. W świetlicach organizowane są 
interesujące zajęcia z różnych dziedzin. Ucznio-
wie mają także możliwość odrobienia prac do-
mowych zadanych przez nauczycieli.

Dodatkowo, kwota 10 00 zł (również ze środ-
ków rezerwy części oświatowej subwencji ogól-
nej) trafiła do tarnobrzeskiej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej i została przeznaczona na 
doposażenie placówki w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne.

Wszystkie tarnobrzeskie szkoły pod-
stawowe jeszcze w tym roku otrzyma-
ją środki na wyposażenie pomiesz-
czeń do nauki dzieci sześcioletnich.  
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Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
Prezydent – Grzegorz Kiełb 
tel. 15 822 11 49
Skarbnik – Maria Nabrzeska, wew. 584
Sekretarz – Marta Kamysz-Turbak, wew. 510

Wydziały mieszczące się przy ul. Kościuszki 32
Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 15 822 11 90
e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl
Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Kamil Kalinka
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75

Wydziały mieszczące się 
przy ul. Mickiewicza 7

Biuro Obsługi Interesantów
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska
Wydział Architektury, Budownictwa 
i Inwestycji
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomocowych
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów (przyjmuje 
we wtorki i środy w BOI Sektor A  sala 3 st. 5)
Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
GOdZINy PRACy URZędU MIASTA
poniedziałek  7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

•  Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega 
 i Tarnobrzeski dom Kultury
•  oprac. materiałów: Agata Rybka, 
•  druk: drukarnia Media Regionalne, ul.Mechaniczna 12, 

Tarnobrzeg
• Kolportaż

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 15 grudnia 2014 r. do 
dnia 5 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7 wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przezna-
czonych do oddania w najem  lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 015 822-65-70 wew. 222. 

Informacja dostępna jest również w Internecie pod adresem www.
tarnobrzeg.eobip.pl.

ogłoszenie
o konkursie Fio 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do 
udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze pro-
jekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowe-
go Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

W konkursie mogą brać udział:
-  organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe 
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzy-
szeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieśl-
nicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;

-  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 
60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, 
zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększe-
nie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie 
publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie 
się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w 
tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach 
statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicz-
nego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie 
zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ra-

mach 4 priorytetu.
Termin składania ofert: 

od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji:
-  dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł
-  dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna 

dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł)
-  w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4: od 20 tys. 

zł. do 750 tys. zł. (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).
Więcej informacji można znaleźć pod linkami:
http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2015,3637.

html 

Harmonogram ogłaszania 
otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych określonych 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 rok 2015

Lp. Konkurs na realizację zadań z zakresu Termin

1 prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych druga połowa grudnia 2014

2 pozalekcyjne zajęcia sportowe druga połowa grudnia 2014

3 propagowanie trzeźwego życia druga połowa grudnia 2014

4 rozwiązywanie problemów narkomanii druga połowa grudnia 2014

5 sport koniec grudnia 2014

6 pomoc społeczna pierwsza połowa stycznia 2015

7 ekologia pierwsza połowa stycznia 2015

8 kultura pierwsza połowa stycznia 2015

9 akcje profilaktyczne promujące zdrowy 
tryb życia

pierwsza połowa lutego 2015

10 porządek i bezpieczeństwo pierwsza połowa lutego 2015

11 kolonie i obozy pierwsza połowa marca 2015

12 Lato w mieście pierwsza połowa marca 2015

13 działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych

pierwsza połowa marca 2015

miejski Informator Samorządowy

Urząd Miasta Tarnobrzega


