
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE TARNOBRZEG 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku publicz-

nego 

Nie została powo-

łana 

rada młodzieżo-

wa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu 

Nie została powo-

łana 

komisja bezpie-

czeństwa  

i porządku 

komisja urbani-

styczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnospraw-

nych 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 usta-

wy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności po-

żytku publicznego 

i o wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji zatrud-

nienia i instytu-

cjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2015 r. 

poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176) 

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 usta-

wy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji za-

wodowej i spo-

łecznej oraz za-

trudnianiu osób 

niepełnospraw-

nych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki Społecz-

nej z dnia 14 maja 

2014 r. w sprawie 

rad rynku pracy 

(Dz.U. poz. 630) – 

wcześniej PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra Gospo-

darki, Pracy i 

Polityki Społecz-

nej z dnia 25 mar-

ca 2003 r. ws. 

organizacji oraz 

trybu działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnospraw-

nych (Dz. U. Nr 

62, poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

 http://www.tarnob

rzeg.pl/urzad/mlo

dziezowa-rada-

miasta/ 

 

Lub 

 

http://www.tarnob

rzeg.eobip.pl/bip_

tarno-

brzeg/index.jsp?pl

ace=Menu02&ne

http://www.tarnob

rzeg.pl/urzad/rada

-seniorow/ 

 

Lub 

 

http://www.tarnob

rzeg.eobip.pl/bip_

tarno-

brzeg/index.jsp?pl

ace=Menu02&ne

ws_cat_id=263&l

http://tarnobrzeg.p

raca.gov.pl/rynek-

pracy/powiatowa-

rada-rynku-pracy 

 

Lub 

 

https://puptarnobr

ze-

g.bip.gov.pl/zadan

ia-powiatowej-

rady-rynku-pracy-

 Brak Brak http://www.tarnob

rzeg.pl/dla-

mieszkan-

ca/niepelnosprawn

i/miejska-

spoleczna-rada-

ds-osob-

niepelnospraw-

nych/ 

 

http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/mlodziezowa-rada-miasta/
http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/mlodziezowa-rada-miasta/
http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/mlodziezowa-rada-miasta/
http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/mlodziezowa-rada-miasta/
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=225&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=225&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=225&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=225&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=225&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/rada-seniorow/
http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/rada-seniorow/
http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/rada-seniorow/
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=263&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=263&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=263&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=263&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=263&layout=1&page=0
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=263&layout=1&page=0
http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
https://puptarnobrzeg.bip.gov.pl/zadania-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu/72667_zadnia-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu.html
https://puptarnobrzeg.bip.gov.pl/zadania-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu/72667_zadnia-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu.html
https://puptarnobrzeg.bip.gov.pl/zadania-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu/72667_zadnia-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu.html
https://puptarnobrzeg.bip.gov.pl/zadania-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu/72667_zadnia-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu.html
https://puptarnobrzeg.bip.gov.pl/zadania-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu/72667_zadnia-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-tarnobrzegu.html
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/


ws_cat_id=225&l

ayout=1&page=0 

 

ayout=1&page=0 w-

tarnobrze-

gu/72667_zadnia-

powiatowej-rady-

rynku-pracy-w-

tarnobrzegu.html 

 

Data powołania 

rady/komisji 

 2011 2015 2016-2020 Aktu-

alna kadencja 

 2001 2011 2015-2019 Aktu-

alna Kadencja 

 

Poprzedni Kaden-

cja 2011-2015 

Akt normatywny 

powołujący ra-

dę/komisję 

 Uchwała NR 

IX/94/2011 Rady 

Miasta Tarno-

brzeg z dnia 31 

marca 2011 r. w 

sprawie wyrażenia 

zgody na utwo-

rzenie Młodzie-

żowej Rady Mia-

sta Tarnobrzeg i 

nadania jej statutu 

Uchwała NR 

XV/138/2015 

Rady Miasta Tar-

nobrzega z dnia 

24 września 2015 

r. w sprawie po-

wołania Rady 

Seniorów Miasta 

Tarnobrzega i 

nadania jej Statutu 

Zarządzeniem nr 

24/2016 Starosty 

Tarnobrzeskiego z 

dnia 16 grudnia 

2016 roku w 

sprawie powołania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w 

Tarnobrzegu na 

kadencję 2016-

2019 

Brak dostępu do 

dokumentu 

 Zarządzenie Nr 

14/2001 Prezy-

denta Miasta Tar-

nobrzeg z dnia 19 

listopada 2001 r. 

w sprawie utwo-

rzenia Miejskiej 

Komisji Bezpie-

czeństwa i Po-

rządku 

Brak dostępu do 

dokumentu 

 

 

ZARZĄDZENIE 

NR 53/2014 Pre-

zydenta Miasta 

Tarnobrzega z 

dnia 21 lutego 

2014 r. w sprawie 

powołania Gmin-

nej Komisji Urba-

nistyczno-

Architektonicznej 

w Tarnobrzegu 

(Aktualnie obo-

wiązujące) 

 

 

Zarządzenie Nr 

4/2011 Prezydenta 

Miasta Tarno-

brzeg z dnia 13 

stycznia 2011 r. w 

sprawie powołania 

Gminnej Komisji 

Urbanistyczno – 

Architektonicznej 

w Tarnobrzegu 

(Poprzednio obo-

wiązujące - utraci-

ło moc) 

Zarządzenie nr 

242/2015 Prezy-

denta Miasta Tar-

nobrzega z dnia 

10 lipca 2015 roku 

w sprawie powo-

łania Miejskiej 

Społecznej Rady 

Do Spraw Osób 

Niepełnospraw-

nych (Aktualnie 

obowiązujące) 

 

 

Obecnie obowią-

zujący akt norma-

tywny regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

 Statut Młodzie-

żowej Rady Mia-

sta Tarnobrzeg 

stanowiący za-

łącznik do 

Statut stanowiący 

załącznik do w/w 

Uchwały NR 

XV/138/2015 

Rada działa na 

podstawie przepi-

sów ustawy i 

rozporządzenia 

 Komisja działa na 

podstawie przepi-

sów ustawy i 

Zarządzenia 

Regulamin Gmin-

nej Komisji Urba-

nistyczno-

Architektonicznej 

w Tarnobrzegu 

Zarządzanie jw. 

Brak innych ak-

tów normatyw-

nych – rada działa 

na podstawie 



UCHWAŁY 

XLI/403/2017 

Rady Miasta Tar-

nobrzega z dnia 

15 maja 2017 r. w 

sprawie nadania 

Statutu Młodzie-

żowej Rady Mia-

sta Tarnobrzega 

stanowiący za-

łącznik do ZA-

RZĄDZENIA NR 

53/2014 Prezy-

denta Miasta Tar-

nobrzega z dnia 

21 lutego 2014 r. 

w sprawie powo-

łania Gminnej 

Komisji Urbani-

styczno-

Architektonicznej 

w Tarnobrzegu 

przepisów ustawy 

i rozporządzenia 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie ustawo-

wym) 

 1. Upowszechnia-

nie idei samo-

rządności wśród 

młodzieży oraz 

wspieranie aktyw-

ności młodych 

ludzi w mieście 

Tarnobrzeg 

 

2. Reprezentowa-

nie interesów 

młodzieży wobec 

instytucji samo-

rządowych, rzą-

dowych i poza-

rządowych 

 

3. Zapewnianie 

uczestnictwa 

młodzieży w pro-

cesie podejmowa-

nia decyzji bezpo-

średnio wpływają-

cych na sposób i 

jakość ich życia 

 

4. Promowanie 

idei społeczeństwa 

demokratycznego 

 

5. Kształtowanie i 

utrwalanie postaw 

1. Współpraca z 

władzami miasta 

przy opiniowaniu 

i rozstrzyganiu 

istotnych proble-

mów dotyczących 

potrzeb i oczeki-

wań w wieku 

senioralnym 

 

2. Zgłaszanie 

uwag i wniosków 

do aktów prawa 

miejscowego 

przekładanych 

Radzie Seniorów 

przez Prezydenta i 

radę Miasta Tar-

nobrzega, które 

dotyczą osób 

starszych 

 

3.Inicjowanie 

działań zmierzają-

cych do wykorzy-

stania potencjału i 

czasu seniorów na 

rzecz inicjatyw 

środowiskowych, 

w tym na rzecz 

upowszechniania 

wśród seniorów 

1. Inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

pełnego i produk-

tywnego zatrud-

nienia w powiecie, 

 

2. Ocena racjonal-

ności gospodarki 

środkami Fundu-

szu Pracy, 

 

3. Opiniowanie 

projektu regional-

nego planu dzia-

łań oraz okreso-

wych sprawozdań 

z jego realizacji, 

 

4. Opiniowanie 

opracowanych 

przez Powiatowy 

Urząd Pracy pro-

pozycji przezna-

czenia środków 

Funduszu Pracy 

będących w dys-

pozycji powiatu i 

sprawozdań z ich 

wykorzystania, 

 

5. Wydawanie 

 Do zadań Komisji 

należy: 

 

1. ocena zagrożeń 

porządku publicz-

nego i bezpie-

czeństwa obywa-

teli na terenie 

miasta Tarnobrze-

ga, 

 

2. opiniowanie 

pracy policji i 

innych służb, 

inspekcji i straży, 

a także jednostek 

organizacyjnych 

wykonujących na 

terenie miasta 

zadania z zakresu 

porządku publicz-

nego i bezpie-

czeństwa obywa-

teli, 

 

3. przygotowywa-

nie projektu miej-

skiego programu 

zapobiegania 

przestępczości 

oraz porządku 

publicznego i 

1. opiniowania 

zasadności przy-

stąpienia do spo-

rządzenia miej-

scowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

oraz studium 

uwarunkowań i 

kierunków zago-

spodarowania 

przestrzennego, 

 

2. opiniowania 

projektu studium 

uwarunkowań i 

kierunków zago-

spodarowania 

przestrzennego 

miasta oraz pro-

jektów miejsco-

wych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 

3. opiniowania 

opracowań i kon-

cepcji urbani-

styczno-

architektonicz-

nych, 

 

1.Inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do: 

a) integracji za-

wodowej i spo-

łecznej osób nie-

pełnosprawnych, 

b) realizacji praw 

osób niepełno-

sprawnych, 

 

2. Opiniowanie 

projektów powia-

towych progra-

mów działań na 

rzecz osób niepeł-

nosprawnych, 

 

3. Ocena realizacji 

programów, 

 

4. Opiniowanie 

projektów uchwał 

i programów 

przyjmowanych 

przez Radę Miasta 

pod kątem ich 

skutków dla osób 

niepełnospraw-

nych. 



demokratycznych 

oraz wyrabiania 

umiejętności po-

dejmowania decy-

zji w określonych 

obszarach zagad-

nień 

 

6. Kształtowanie 

postaw obywatel-

skich i patriotycz-

nych 

 

7. Promocja na-

uki, kultury i 

sportu w szcze-

gólności tworzo-

nych przez mło-

dych ludzi i do 

nich adresowa-

nych 

 

8. Wspieranie 

działalności cha-

rytatywnej wśród 

młodzieży 

 

9. Upowszechnia-

nie roli rodziny w 

życiu człowieka i 

narodu 

 

10. Prezentowanie 

działalności Mło-

dzieżowej Rady 

na zewnątrz 

kultury, sportu, 

rekreacji i eduka-

cji 

 

4. Podejmowanie 

działań na rzecz 

przełamywania 

negatywnych 

stereotypów funk-

cjonujących wo-

bec osób starszych 

i starości oraz 

budowania ich 

autorytetu w spo-

łeczności lokalnej 

 

5. Formułowanie 

propozycji i 

przedkładanie ich 

właściwym orga-

nom w zakresie 

ustalenia prioryte-

tów działań krót-

ko- i długotermi-

nowych na rzecz 

osób w wieku 

senioralnym 

 

6. Monitorowanie 

potrzeb oraz do-

radztwo w zakre-

sie profilaktyki i 

promocji zdrowia 

osób w wieku 

senioralnym, 

pomocy społecz-

nej i usług opie-

kuńczych 

 

7. Współpraca z 

organizacjami i 

instytucjami, które 

zajmują się pro-

blematyką senio-

rów 

opinii w sprawach 

dotyczących kie-

runków kształce-

nia, szkolenia 

zawodowego oraz 

zatrudnienia w 

powiecie, 

 

6. Ocenianie okre-

sowych sprawoz-

dań z działalności 

Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz 

przedstawianie 

Wojewódzkiej 

Radzie Zatrudnie-

nia okresowych 

sprawozdań i 

wniosków w 

sprawach zatrud-

nienia, 

 

7. Delegowanie 

przedstawicieli do 

komisji konkur-

sowej dokonującej 

wyboru kandydata 

na stanowisko 

dyrektora powia-

towego urzędu 

pracy, 

 

8. Opiniowanie 

wniosków o od-

wołanie dyrektora 

Powiatowego 

Urzędu Pracy, 

 

9. Współpraca z 

powiatowymi 

komisjami dialogu 

społecznego, w 

szczególności w 

zakresie inicjowa-

nia programów i 

bezpieczeństwa 

obywateli, 

 

4. opiniowanie 

projektów innych 

programów 

współdziałania 

Policji i innych 

miejskich (powia-

towych) służb, 

inspekcji i straży 

oraz jednostek 

organizacyjnych 

wykonujących na 

terenie miasta 

zadania z zakresu 

porządku publicz-

nego i bezpie-

czeństwa obywa-

teli, 

 

5. opiniowanie 

projektu budżetu 

miasta w zakresie 

dotyczącym za-

grożeń porządku 

publicznego i 

bezpieczeństwa 

obywateli na tere-

nie miasta, 

 

6. opiniowanie 

projektów aktów 

prawa miejscowe-

go i innych doku-

mentów w spra-

wach związanych 

z wykonywaniem 

wyżej wymienio-

nych zadań, 

 

7. opiniowanie, 

zleconych przez 

Prezydenta Mia-

sta, zagadnień 

4. opiniowania 

aktualności obo-

wiązujących opra-

cowań planistycz-

nych, 

 

5. rozpatrywania 

problemów z 

zakresu planowa-

nia przestrzennego 

zgłaszanych przez 

Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega oraz 

właściwą Komisję 

Rady Miasta. 



 

8. Dążenie do 

utworzenia i 

umacniania mię-

dzypokolenio-

wych więzi spo-

łecznych 

 

9. Promowanie 

partnerstwa mię-

dzy samorządem 

lokalnym, a orga-

nizacjami spo-

łecznymi działają-

cymi na rzecz 

osób starszych 

10. Upowszech-

nianie informacji 

o działaniach 

podejmowanych 

na terenie miasta 

na rzecz osób 

starszych oraz 

inicjowanych 

przez seniorów 

 

11. Prowadzenie 

edukacji społecz-

nej o potrzebach, 

uprawnieniach i 

możliwościach 

osób w wieku 

senioralnym 

 

12. Propagowanie 

wśród seniorów 

oferty medycznej 

(bezpłatne badania 

lekarskie np. 

,,biała sobota”, 

badania w kierun-

ku osteoporozy 

itp.), kulturalnej, 

rekreacyjnej i 

edukacyjnej 

partnerstwa na 

rzecz wzrostu 

zatrudnienia i 

rozwoju rynku 

pracy, 

 

10. Opiniowanie 

celowości realiza-

cji programów 

specjalnych, bio-

rąc pod uwagę w 

szczególności: 

a) liczbę osób 

objętych progra-

mem i kryteria 

doboru tych osób, 

b) zakładane re-

zultaty programu 

specjalnego, w 

tym przewidywa-

ną efektywność 

kosztową i za-

trudnieniową, 

c)  koszty realiza-

cji programu spe-

cjalnego, w tym 

poszczególnych 

przedsięwzięć; 

 

11. Opiniowanie 

proponowanych 

przez starostę 

zmian realizacji 

programów spe-

cjalnych; 

 

12. Opiniowanie 

celowości realiza-

cji Programu 

Aktywizacja i 

Integracja, o któ-

rym mowa w art. 

62a, biorąc pod 

uwagę w szcze-

gólności: 

dotyczących po-

rządku publiczne-

go i bezpieczeń-

stwa obywateli, 

innych niż objęte 

wyżej wymienio-

nymi opiniami. 



a)  kryteria doboru 

bezrobotnych, 

b)  zakładane 

efekty realizacji 

Programu Akty-

wizacja i Integra-

cja. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ samo-

rządowy 

 21 21 14   5 5 

Kadencja  2 lata 4 lata 4 lata  3 lata Aktualna Kaden-

cja rozpoczęła się 

w 2014 r. 

 

Poprzednia trwała 

od 2011 do 2014 

4 lata 

Organizacja we-

wnętrzna ra-

dy/komisji 

 Prezydium: 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretarz 

Prezydium Rady: 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretarz 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

 Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Prezydium Rady: 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretarz 

Częstotliwość 

posiedzeń/ pod-

miot zwołujący 

 Młodzieżowa 

Rada obraduje na 

sesjach zwoływa-

nych zgodnie z 

przyjętym planem 

pracy, jednak nie 

rzadziej niż raz na 

kwartał. Sesje nie 

mogą odbywać się 

w czasie wakacji 

letnich i ferii 

zimowych 

Sesje Rady zwo-

ływane są zgodnie 

z planem posie-

dzeń ustalonym 

przez Radę, jed-

nak nie rzadziej 

niż raz na kwartał 

Posiedzenia rady 

odbywają się co 

najmniej raz na 

kwartał. W uza-

sadnionych przy-

padkach możliwe 

jest uzyskanie 

opinii członków 

rady w trybie 

obiegowym. 

Posiedzenia Rady 

zwołuje przewod-

niczący z własnej 

inicjatywy lub na 

wniosek co naj-

mniej połowy 

liczby członków 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy. 

 W 2016 r. odbyły 

się 3 posiedzenia 

(wg. sprawozda-

nia za 2016 r.) 

 

W 2014 r. odbyły 

się 3 posiedzenia 

(wg. sprawozda-

nia za 2014 r.) 

 

W 2013 r. odbyły 

się 4 posiedzenia 

(wg. sprawozda-

nia za 2013 r.) 

 

W 2012 r. odbyło 

się 5 posiedzeń 

(wg. sprawozda-

nia z 30 stycznia 

2013 r.) 

§ 1 pkt. 3. Regu-

laminu - Posie-

dzenia Komisji 

zwoływane są 

stosownie do 

potrzeb 

Co najmniej raz 

na kwartał 

Posiedzenie zwo-

łuje Przewodni-

czący z własnej 

inicjatywy, 

na wniosek poło-

wy członków 

Prezydium lub 1/3 

członków Rady 

Tryb podejmowa-

nia decyzji 

 §25 pkt. 2 Statutu 

Młodzieżowa 

Rada wyraża 

swoje stanowisko 

Uchwały w spra-

wach wymagają-

 Brak informacji Komisja wyraża 

swoją opinię w 

Uchwały są po-

dejmowane zwy-



Rada podejmuje i 

dokumentuje 

działania w formie 

uchwał oświad-

czeń i apeli 

w formie uchwał. 

Uchwały zapadają 

zwykłą większo-

ścią głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

składu Rady. W 

przypadku równej 

liczby głosów 

decyduje głos 

Przewodniczącego 

Rady 

cych opinii rady 

zapadają zwykłą 

większością gło-

sów w obecności 

co najmniej poło-

wy członków rady 

rynku pracy. W 

przypadku równej 

liczy głosów „za” 

i „przeciw” decy-

zję podejmuje 

przewodniczący 

rady rynku pracy 

drodze głosowania 

jawnego, zwykłą 

większością gło-

sów stałych 

członków obec-

nych na posiedze-

niu. W przypadku 

równej ilości 

głosów rozstrzy-

gający jest głos 

Przewodniczącego 

Komisji 

kłą większością 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy radnych, 

w głosowaniu 

jawnym (w przy-

padku równej 

liczby głosów, 

decyzję podejmuje 

przewodniczący) 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę organiza-

cyjno-techniczną 

 Urząd Miasta 

Tarnobrzega 

 Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarno-

brzegu 

  Urząd Miasta 

Tarnobrzega 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu 

Uwagi    Brak dostępu do 

Uchwały Starosty 

w sprawie powo-

łania Powiatowej 

Rady Rynku Pra-

cy w Tarnobrzegu 

 Poza sprawozda-

niami dostęp je-

dynie do ZA-

RZĄDZENIA Nr 

28/07 Prezydenta 

Miasta Tarno-

brzeg z dnia 20 

marca 2007 r. 

zmieniającego 

zarządzenie w 

sprawie powołania 

składu Miejskiej 

Komisji Bezpie-

czeństwa i Po-

rządku 

  

 


