
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE TARNÓW 

(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 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 

 https://www.pm.ta

rnow.pl/mlodziezo

wa-rada-miejska 

 

Lub oficjalny 

profil na portalu 

Facebook 

 

https://www.faceb

ook.com/mrmtarn

ow/ 

 

https://bip.malopo

lska.pl/umtarnow,

m,261337,tarnows

ka-rada-

seniorow.html 

 

lub oficjalny pro-

fil na portalu 

Facebook 

 

https://www.faceb

ook.com/Tarnows

http://www.up.tar

now.pl/urzad_prac

y/Powiatowa_Rad

a_Rynku_Pracy.ht

ml 

 

Lub 

 

https://bip.malopo

lska.pl/uptarnow,

m,270169,powiato

wa-rada-rynku-

https://bip.malopo

lska.pl/umtarnow,

m,261363,rada-

sportu-gminy-

miasta-

tarnowa.html 

 

Oraz strona z 

dokumentami 

Rady Sportu 

 

https://bip.malopo

https://bip.malopo

lska.pl/umtarnow,

m,261321,komisja

-bezpieczenstwa-

i-porzadku-m-

tarnowa.html 

 

https://bip.malopo

lska.pl/umtarnow,

m,261325,miejska

-komisja-

urbanistyczno-

architektonicz-

na.html 

 

https://bip.malopo

lska.pl/umtarnow,

m,261324,powiato

wa-spoleczna-

rada-do-spraw-

osob-

niepelnospraw-

nych.html 
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kaRadaSeniorow/ 

 

pracy.html 

 

lska.pl/umtarnow,

m,261318,rada-

sportu-gminy-

miasta-

tarnowa.html 

 

Data powołania 

rady/komisji 

 Funkcjonowała 

już w 2002 r. 

 

UCHWAŁA NR 

XLIV/823/ 2006 

RADY MIEJ-

SKIEJ W TAR-

NOWIE Z DNIA 

26 STYCZNIA 

2006 R. w sprawie 

wyrażenia zgody 

na utworzenie 

Młodzieżowej 

Rady Miasta Tar-

nowa uchylała 

poprzednio obo-

wiązującą uchwa-

łę z 2002 r. 

2015 2017-2020 Aktu-

alna Kadencja 

 

2013-2017 Po-

przednia Kadencja 

i brak informacji o 

wcześniejszych 

2005 2017-2020 Aktu-

alna VI kadencja 

 

III Kadencja roz-

poczęła swoją 

działalność w 

2008 r. Jeśli ka-

dencja trwa 3 lata 

to I kadencja 

powinna zostać 

powołana w 2002 

r. 

Komisja działała 

już w 2007 r. z 

tego roku pocho-

dzi najstarszy 

protokół zamiesz-

czony na stronie 

bip. 

2015-2019 Aktu-

alna kadencja 

 

Rada działała już 

w 2003 r. (wynika 

to ze Sprawozda-

nia z 2007 r.) 

podstawą funk-

cjonowania Rady 

było wówczas 

Zarządzeniem Nr 

269/2003 z dnia 

18 sierpnia 2003 

w sprawie powo-

łania członków 

Powiatowej Spo-

łecznej Rady do 

Spraw Osób Nie-

pełnosprawnych 

przy Prezydencie 

Miasta Tarnowa – 

brak dostępu do 

tego dokumentu 

Akt normatywny 

powołujący ra-

dę/komisję 

 UCHWAŁA NR 

VIII/118/ 2007 

RADY MIEJ-

SKIEJ W TAR-

NOWIE z dnia 24 

maja 2007 r. w 

sprawie wyrażenia 

zgody na utwo-

rzenie Młodzie-

żowej Rady Miej-

skiej w Tarnowie. 

Aktualnie obo-

wiązujący 

UCHWAŁA 

VII/56/2015 RA-

DY MIEJSKIEJ 

W TARNOWIE z 

dnia 5 marca 2015 

r. w sprawie po-

wołania Tarnow-

skiej Rady Senio-

rów oraz nadania 

jej Statutu 

Brak informacji ZARZĄDZENIE 

NR 18/2015 

PREZYDENTA 

MIASTA TAR-

NOWA z dnia 29 

stycznia 2015 r. w 

sprawie powołania 

w Gminie Miasta 

Tarnowa Rady 

Sportu, ustalenia 

jej składu, zasad 

powoływania i 

odwoływania 

członków  oraz 

ustalenia regula-

minu działania 

ZARZĄDZENIE 

NR 170/2017 

PREZYDENTA 

MIASTA TAR-

NOWA z dnia 29 

marca 2017 r. w 

sprawie powołania 

Komisji Bezpie-

czeństwa i Po-

rządku dla miasta 

Tarnowa VI ka-

dencji 

ZARZĄDZENIE 

NR 126/2014 

PREZYDENTA 

MIASTA TAR-

NOWA z dnia 13 

marca 2014 r. w 

sprawie zmian w 

składzie Miejskiej 

Komisji Urbani-

styczno – Archi-

tektonicznej w 

Tarnowie (Ostat-

nie Zarządzenie 

Prezydenta doty-

czące Komisji) 

Poprzednie z 2011 

ZARZĄDZENIE 

NR 392/2015 

PREZYDENTA 

MIASTA TAR-

NOWA z dnia 30 

września 2015 r. 

w sprawie powo-

łania członków 

Powiatowej Spo-

łecznej Rady do 

Spraw Osób Nie-

pełnosprawnych 

przy Prezydencie 

Miasta Tarnowa 

na lata 2015-2019 

Aktualnie obo-



Aktualnie obo-

wiązujący 

r. wiązujący 

Obecnie obowią-

zujący akt norma-

tywny regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

 Statut Młodzie-

żowej Rady Miej-

skiej w Tarnowie 

stanowiący za-

łącznik do uchwa-

ły Nr 

XLIII/437/2017 

Rady Miejskiej w 

Tarnowie z dnia 

21 września 2017 

r. 

Statut stanowiący 

załącznik do w/w 

uchwały 

Komisja działa na 

podstawie przepi-

sów ustawy i 

rozporządzenia 

Załącznik do 

zarządzenia Nr 

18/2015 Prezy-

denta Miasta Tar-

nowa z dnia 29 

stycznia 2015 r. 

Regulamin działa-

nia Rady Sportu w 

Gminie Miasta 

Tarnowa. 

Komisja działa na 

podstawie przepi-

sów ustawy i 

Zarządzenia 

Brak informacji Zarządzanie jw. 

Brak innych ak-

tów normatyw-

nych – rada działa 

na podstawie 

przepisów ustawy 

i rozporządzenia 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie ustawo-

wym) 

 1. inicjowanie 

działań dotyczą-

cych życia mło-

dych ludzi w 

mieście, a w 

szczególności w 

zakresie nauki, 

kultury, sportu i 

ekologii 

2. opiniowanie 

projektów uchwał 

Rady Miejskiej w 

Tarnowie regulu-

jących sprawy 

mające wpływ na 

warunki rozwoju 

młodego pokole-

nia dotyczące 

nauki, kultury, 

sportu i ekologii 

3. udzielanie po-

mocy i podejmo-

wanie interwencji 

w przypadku 

zagrożenia praw 

ucznia i swobód 

obywatelskich 

4. współpracę z 

krajowymi i za-

granicznymi orga-

nizacjami 

5. organizowanie 

§2 Statutu - Rada 

jest ciałem o cha-

rakterze inicja-

tywnym, dorad-

czym i konsulta-

cyjnym wobec 

organów Gminy 

Miasta Tarnowa, z 

którymi współpra-

cuje we wszyst-

kich obszarach 

dotyczących se-

niorów, w szcze-

gólności: 

 

1. wspieranie 

różnych form 

aktywności senio-

rów, 

 

2. twórcze wyko-

rzystanie do-

świadczenia i 

potencjału senio-

rów, 

 

3. budowanie 

więzi międzypo-

koleniowych, 

 

4. profilaktyka i 

promocja zdrowia 

1. Inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

pełnego i produk-

tywnego zatrud-

nienia w powiecie, 

 

2. Ocena racjonal-

ności gospodarki 

środkami Fundu-

szu Pracy, 

 

3. Opiniowanie 

kryteriów podzia-

łu środków Fun-

duszu Pracy na 

finansowanie  

programów doty-

czących promocji 

zatrudnienia i 

finansowanie 

innych fakulta-

tywnych zadań, 

 

4. Opiniowanie 

opracowanych 

przez PUP propo-

zycji przeznacze-

nia środków Fun-

duszu Pracy będą-

cych w dyspozycji 

Samorządu Po-

Do zadań Rady 

Sportu należy w 

szczególności 

opiniowanie: 

 

1. strategii rozwo-

ju Gminy Miasta 

Tarnowa w zakre-

sie kultury fizycz-

nej, 

 

2. projektu budże-

tu Gminy Miasta 

Tarnowa w części 

dotyczącej kultury 

fizycznej, 

 

3. projektów 

uchwał Rady 

Miejskiej w Tar-

nowie dotyczą-

cych rozwoju 

kultury fizycznej 

w Gminie Miasta 

Tarnowa, 

 

4. programów 

dotyczących bazy 

sportowej na tere-

nie Gminy Miasta 

Tarnowa, 

 

Do zadań Komisji 

należy: 

 

1. ocena zagrożeń 

porządku publicz-

nego i bezpie-

czeństwa obywa-

teli na terenie 

miasta Tarnowa, 

 

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 

bezpieczeństwa 

Brak informacji 1. inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

integracji zawo-

dowej i społecznej 

osób niepełno-

sprawnych oraz 

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 Po-

wiatu Tarnow-

skiego pod kątem 

ich skutków dla 

osób niepełno-

sprawnych. 



imprez kultural-

nych i spotkań 

młodzieżowych 

propagujących 

cele Rady 

6. inspirację i 

wspieranie inicja-

tyw młodych ludzi 

7. prowadzenie 

działalności in-

formacyjno - 

doradczej 

8. współpraca z 

samorządami 

uczniowskimi 

seniorów, 

 

5. przełamywanie 

stereotypów na 

temat stylu życia i 

potrzeb seniorów 

– budowanie wi-

zerunku seniora 

aktywnego, 

twórczego, z pa-

sją, 

 

6. wspieranie i 

upowszechnianie 

różnorodnych 

inicjatyw realizo-

wanych na rzecz 

seniorów, 

 

7. zapobieganie 

wykluczeniu spo-

łecznemu senio-

rów, 

 

8. rozwój na rzecz 

seniorów różnych 

form wypoczyn-

ku, dostępu do 

edukacji, kultury i 

sportu. 

wiatu Tarnow-

skiego oraz spra-

wozdań z ich 

wykorzystania, 

 

5. Składanie 

wniosków i wy-

dawanie opinii w 

sprawach doty-

czących kierun-

ków kształcenia, 

szkolenia zawo-

dowego oraz za-

trudnienia w po-

wiecie, 

 

6. Opiniowanie: 

 

Celowości reali-

zacji 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 realizacji 

programu specjal-

nego, w tym po-

szczególnych 

przedsięwzięć, 

 

Proponowanych 

przez Starostę 

zmian realizacji 

programów spe-

cjalnych, 

5. planów imprez 

sportowych i 

rekreacyjnych 

organizowanych 

przez różne orga-

nizacje na terenie 

Miasta Tarnowa, a 

dofinansowywa-

nych z budżetu 

Gminy Miasta 

Tarnowa. 

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 

dotyczących po-



 

Celowości reali-

zacji Programu 

Aktywizacja i 

Integracja, o któ-

rym mowa w art. 

62a ustawy o 

promocji zatrud-

nienia i instytu-

cjach rynku pracy, 

biorąc pod uwagę 

w szczególności: 

a. kryteria doboru 

bezrobotnych, 

b. zakładane efek-

ty realizacji Pro-

gramu Aktywiza-

cja i Integracja. 

rządku publiczne-

go i bezpieczeń-

stwa obywateli, 

innych niż objęte 

wyżej wymienio-

nymi opiniami. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ samo-

rządowy 

 W skład Rady 

wchodzi do 37 

radnych 

12 

2 Przedstawicieli 

Prezydenta 

2 Przedstawicieli 

Rady Miasta 

11 16 9 + Prokurator 

wskazany przez 

Prokuraturę Okrę-

gową w Tarnowie 

+ 2 członków z 

głosem dorad-

czym (wg. Zarzą-

dzenia) 

6 5 

Kadencja  2 lata 4 lata 4 lata Aktualna kadencja 

2015-2020 

3 lata Brak informacji 4 lata 

Organizacja we-

wnętrzna ra-

dy/komisji 

 Organami Rady 

są: 

 

1. Prezydium 

Rady, w którego 

skład wchodzą: 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretach 

 

2. Komisje Stałe i 

doraźne 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretarz 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretarz 

Przewodniczący – 

Prezydent Tarno-

wa 

Zastępca Prze-

wodniczącego – 

Dyrektor Wydzia-

łu Bezpieczeństwa 

Publicznego 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretarz 

 

Opracowane na 

podstawie  ZA-

RZĄDZENIA NR 

126/2014 PRE-

ZYDENTA MIA-

STA TARNOWA 

z dnia 13 marca 

2014 r. w sprawie 

zmian w składzie 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno – 

Architektonicznej 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretarz 



w Tarnowie 

Częstotliwość 

posiedzeń/ pod-

miot zwołujący 

 Rada obraduje na 

sesjach zwoływa-

nych przez Prze-

wodniczącego 

Rady w miarę 

potrzeby, nie 

rzadziej jednak 

niż raz na trzy 

miesiące 

Posiedzenia Rady 

odbywają się w 

zależności od 

potrzeb, jednak 

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. 

Posiedzenia są 

zwoływane przez 

Prezydenta Miasta 

Tarnowa z wła-

snej inicjatywy 

lub na wniosek 

Przewodniczącego 

Rady Sportu lub, 

w przypadku jego 

nieobecności, 

jednego z Zastęp-

ców Przewodni-

czącego 

4 posiedzenia w 

2017 (wg. spra-

wozdania z 2017 

r.) 

3 posiedzenia w 

2016 (wg. spra-

wozdania z 2016 

r.) 

2 posiedzenia w 

2015 (wg. spra-

wozdania z 2015 

r.) 

1 posiedzenie w 

2014 (wg. spra-

wozdania z 2014 

r.) 

2 posiedzenia w 

2013 (wg. spra-

wozdania z 2013 

r.) 

5 posiedzeń w 

2017 r. 

 

3 posiedzenia w 

2016 r. 

 

5 posiedzeń w 

2015 r. 

 

4 posiedzenia w 

2014 r. 

 

3 posiedzenia w 

2013 r. 

 

5 posiedzeń w 

2012 r. 

 

Opracowane na 

podstawie proto-

kołów zamiesz-

czonych w bip. 

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 

 Rada podejmuje 

rozstrzygnięcia w 

formie uchwał 

 

Uchwałę uważa 

się za podjętą 

zwykłą większo-

ścią głosów, jeżeli 

za jej podjęciem 

oddano większą 

liczbę głosów niż 

głosów przeciw-

nych jej podjęciu 

Uchwały podej-

mowane są w 

głosowaniu jaw-

nym, zwykłą 

większością gło-

sów, w obecności 

co najmniej poło-

wy składu Rady, z 

wyjątkami okre-

ślonymi w Statu-

cie 

Uchwały w spra-

wach wymagają-

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 

Rozstrzygnięcia, 

opinie i wnioski 

Rada Sportu po-

dejmuje w formie 

uchwał w głoso-

waniu jawnym. 

Uchwały Rady 

Sportu zapadają 

zwykłą większo-

ścią głosów, a do 

ich ważności 

potrzebna jest 

obecność na po-

siedzeniu co naj-

mniej 9 członków 

Rady Sportu, w 

tym Przewodni-

czącego lub jed-

nego z Zastępców 

Przewodniczące-

go. 

Brak informacji Brak informacji Uchwały są po-

dejmowane zwy-

kłą większością 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy radnych, 

w głosowaniu 

jawnym (w przy-

padku równej 

liczby głosów, 

decyzję podejmuje 

przewodniczący) 

Struktura UM  Pałac Młodzieży Wydział Zdrowia Powiatowy Urząd Wydział Sportu Wydział Bezpie-  Referat Polityki 



zapewniająca 

obsługę organiza-

cyjno-techniczną 

w Tarnowie i Polityki Spo-

łecznej 

Pracy w Tarnowie czeństwa Publicz-

nego 

Społecznej w 

Wydziale Zdrowia 

i Polityki Spo-

łecznej 

Uwagi  Brak dostępu do 

Uchwały w spra-

wie powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miejskiej z 

2002 r. 

 Brak dokumentu, 

który powołał 

Komisje 

Poprzednio obo-

wiązujące Zarzą-

dzeniu Nr 

347/2010 Prezy-

denta Miasta Tar-

nowa z dnia 18 

października 2010 

r. w sprawie po-

wołania w Gminie 

Miasta Tarnowa 

Rady Sportu, 

ustalenia jej skła-

du i zasad powo-

ływania i odwo-

ływania członków 

oraz ustalenia 

regulaminu dzia-

łania 

Nie udało się 

dotrzeć do doku-

mentu 

 W bip-ie zamiesz-

czone są jedynie 

protokoły z posie-

dzeń komisji oraz 

dwa Zarządzenia 

dotyczące zmian 

składu w Komisji. 

Brak innych in-

formacji 

 

 


