
TARNOBRZEG 2017reportaż z miasta



Miniony rok pokazał, że Tarnobrzeg nie 
jest miastem pozbawionym potencjału. 
Nasza kreatywność jest naszą siłą. Spośród 
wszystkich polskich miast na prawach po-
wiatu w rankingu „Rzeczpospolitej” z 2017 
roku, dotyczącym pozyskiwania funduszy 
unijnych na cele inwestycyjne, Tarnobrzeg 
zajął 11. miejsce. Wyprzedziliśmy pod tym 
względem nawet takie miasta jak Kraków, 
Krosno, Przemyśl czy Rzeszów. Udowad-
niamy, że poprzez pracę i jasno sprecyzo-
wane cele, bez oglądania się na kredyty 
bankowe, możliwy jest rozwój miasta. Fakt 
ten mówi sam za siebie. Pozyskaliśmy po-
kaźne środki, które przy stosunkowo wy-
ważonych wkładach własnych pozwalają 
nam uzyskać wymierne efekty, podnoszą-
ce jakość i komfort życia. Łączna wartość 
zadań realizowanych w mieście to 193 707 
975 zł. Niniejszy folder służy zobrazowaniu 
tego, co zostało wypracowane lub sfinali-
zowane w 2017 roku.

Cele, jakie postawiliśmy przed sobą, 
tworzą dobre warunki dla rozwoju biznesu 
oraz jakości życia naszej społeczności. 

Dla przedsiębiorców już dziś mamy jed-
ne z najniższych stawek podatku od środ-
ków transportowych. Oferujemy również 
ulgi i obniżki podatku od nieruchomości 
dla inwestujących w Tarnobrzegu. Przed-
siębiorcy inwestują na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej w Machowie czy 
Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznym. W 2018 roku potężną halę 
produkcyjną otworzy firma Schollglas. Za-
trudnienie znajdzie tam wielu mieszkań-
ców naszego miasta. Mamy więc powody 
do zadowolenia.

Zakończyliśmy również przygotowania 
do budowy obwodnicy miasta. Oczeki-
wana od wielu lat inwestycja zmniejszy 
ruch samochodów w centrum, szczególnie 
tych dużych i najbardziej uciążliwych dla 
mieszkańców. W 2018 roku ruszy budowa. 

Mamy zagwarantowane środki finansowe 
pozyskane z zewnątrz na tę inwestycję. 
Pozostało tylko rozstrzygnąć przetarg na 
projekt i budowę.

Stawiamy na budowę infrastruktury słu-
żącej mieszkańcom. Wiele zadań inwesty-
cyjnych w 2017 roku dotyczyło osiedlowych 
miejsc rekreacji, zarówno dla tych najmłod-
szych mieszkańców, jak i dla seniorów. Przy-
gotowaliśmy dokumentację pod gruntowny 
remont terenów zielonych nad Wisłą. Nową 
infrastrukturę, służącą wypoczynkowi 
mieszkańców i turystów, zyskają niedługo 
tereny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Je-
zioro, nasze „oczko w głowie”, to przyszłość 
miasta. Dzięki unikalnym cechom naszego 
akwenu, mamy szansę stać się centrum 
turystycznym regionu. W miejsce to warto 
inwestować, do czego namawiamy przed-
siębiorców. Pod kątem przyszłych inwestycji 
przygotowaliśmy miejscowy plan zago-
spodarowania otoczenia jeziora. Kiedyś 
z pewnością teren ten stanie się centrum 
wellness, a może i spa. Już dziś jest jednym 
z najliczniej odwiedzanych w sezonie miejsc 
na Podkarpaciu.

Jeżeli chodzi o rekreację, wspomnieć 
należy, że w 2017 roku zakończył się pierw-
szy etap budowy centrum wspinaczko-
wego. Powstał budynek, którego już nam 
zazdroszczą środowiska wspinaczkowe 
w kraju. W przyszłości planujemy utworze-
nie głównego miejsca treningowego dla 
wspinaczy z całej Polski. 

Aby lepiej poruszać się po mieście, zbu-
dowaliśmy w ubiegłym roku wiele nowych 
dróg rowerowych. Od wiosny 2018 roku 
zamierzamy uruchomić system roweru 
miejskiego. Rower wypożyczyć będzie 
mógł każdy posiadacz nowoczesnego te-
lefonu. Za jego pomocą zlokalizuje i wypo-
życzy jednoślad. 

Wiele inwestycji zrealizowanych w 2017 
roku dotyczyło modernizacji bazy dydak-
tycznej. Dzięki nim tworzymy podwaliny 
pod nowoczesną edukację, służącą roz-
wojowi młodych tarnobrzeżan. Uczniowie 
mogą już dziś uczyć się w godziwych wa-
runkach oraz korzystać z nowoczesnego 
wyposażenia i pomocy naukowych, po-
zwalających nabywać wysokie, cenione na 
rynku pracy kwalifikacje. 

Inwestujemy w remonty dróg i ulic 
miejskich oraz inteligentne sterowanie 

ruchem w mieście. Wprowadzamy elek-
troniczne usługi świadczone przez magi-
strat. Mamy już możliwość dokonywania 
płatności przez internet za dostarczane 
mieszkańcom usługi, ale również zała-
twiania niektórych spraw w urzędzie bez 
wychodzenia z domu. Za pomocą smart-
fonów informujemy też mieszkańców 
o wydarzeniach w mieście. Wychodzimy 
z założenia, że nie ma nowoczesnego 
miasta bez nowoczesnej administracji, 
dlatego cyfryzacja usług miejskich bę-
dzie się rozwijać tak, aby była oszczędna 
i przyjazna dla klienta.

Odwróciliśmy niekorzystny trend za-
dłużania miasta. W minionym roku zaczę-
liśmy spłacanie długów. Stabilne wskaź-
niki finansowe osiągane przez miasto, 
szczególnie te związane z ograniczeniem 
zadłużenia, pozwalają nam przygotować 
się do „nowego rozdania” inwestycyjnego. 
Planów takich mamy dużo. 

Wiele rozmawiam z mieszkańcami, 
by być blisko ich problemów. Dotychczas 
przynajmniej dwa razy w roku organizo-
waliśmy spotkania na każdym miejskim 
osiedlu. Preferuję zarządzanie poprzez 
dialog, co pozwala na podejmowanie de-
cyzji odpowiadających realnym potrze-
bom tarnobrzeżan. Przez ostatnie dwa 
lata realizowaliśmy na każdym tarnobrze-
skim osiedlu budżet obywatelski. Dzięki 
temu obywatele mogli zrealizować wiele 
własnych pomysłów. Zgodnie z naszą fi-
lozofią wspólnie z mieszkańcami, poprzez 
ich udział w podejmowaniu decyzji, two-
rzymy miejsca dobre do zamieszkania.

Nasze cele strategiczne sprowadzają 
się do zapewnienia odpowiednich wa-
runków sprzyjających rozwojowi miasta, 
dbania o wygląd przestrzeni publicznej, 
dostępu do dobrej i nowoczesnej edukacji 
oraz opieki przedszkolnej i zapewnienia 
miejsc w żłobkach, tak aby rodzice mogli 
podjąć pracę. Głównym wyzwaniem dla 
miasta jest dziś realizacja priorytetowych 
inwestycji, które w istotny sposób podnio-
są jego atrakcyjność pod kątem turystycz-
nym, czyniąc z Tarnobrzega rozpoznawal-
ne w Polsce miejsce wypoczynku, sportu 
i rekreacji.

Prezydent miasta Tarnobrzega 
Grzegorz Kiełb

Dbamy o jakość życia mieszkańców
Za cel stawiam sobie takie zarządzanie naszym miastem, 
aby mieszkańcy byli z niego dumni i mogli wiązać z nim 
swoją przyszłość.
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Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega
Zakres ZaDania:

  budowa na terenie miasta nowego połączenia drogowego 
w formie obwodnicy o długości 9 km, wraz z budową chodnika 
i ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowań, oświetlenia uliczne-
go, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustów, 
przejść dla zwierząt, rond i  skrzyżowań, dróg serwisowych 
(w  tym przebudową istniejących dróg w  celu dostosowania 
ich do parametrów dróg serwisowych), ekranów akustycznych, 
sygnalizacji świetlnych, elementów ochrony środowiska, syste-
mu odwodnienia, budową/przebudową sieci uzbrojenia oraz 
dróg gminnych i wojewódzkich na odcinkach bezpośredniego 
powiązania z przedmiotową obwodnicą.

WarTość ZaDania:  49 949 660,27 zł

kWoTa DofinansoWania:  42 441 528,69 zł

WkłaD Własny:     7 508 131,58 zł
Zadanie w trakcie realizacji – trwa procedura przetargowa. Zadanie dofinansowa-
ne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 
Infrastruktura drogowa).

Przebudowa drogi powiatowej ul. kopernika
Zakres ZaDania:

  przebudowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, obej-
mująca budowę ronda z wyspą przejezdną na skrzyżowaniu ul. 
kopernika i ul. 11 Listopada, parkingów dla samochodów oso-
bowych, zjazdów i  zatok autobusowych, jednokierunkowych 
ścieżek rowerowych po obydwu stronach drogi, ciągów pieszo-
-rowerowych, chodników i kanalizacji deszczowej, montaż ła-
wek parkowych, koszy na śmieci, stojaków, wykonanie sygna-

inWesTyCJe DroGoWe
łączna wartość zadań – 59 430 525,26 zł

dofinansowanie – 43 785 533,69 zł   •  wkład gminy – 15 644 991,57 zł 
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lizacji świetlnej, wykonanie oświetlenia ulicznego, zwiększenie 
liczby miejsc postojowych – po przebudowie jest ich 216 (po-
wstało 105 nowych miejsc parkingowych).

WarTość ZaDania:  3 660 742,76 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

remont drogi wojewódzkiej nr 871 
na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza 
Zakres ZaDania:

  wykonanie m.in. remontu: konstrukcji nawierzchni jezdni, za-
bezpieczenia kolidującej sieci uzbrojenia podziemnego, sygna-
lizacji świetlnej (wraz z wymianą sterownika i odbudową pętli 
indukcyjnych) oraz odwodnienia, poprzez regulację i wymianę 
krat studzienek ściekowych.

WarTość ZaDania:  1 796 243 zł

kWoTa DoTaCJi:     749 500 zł
Zadanie w trakcie realizacji – trwa procedura przetargowa. Zadanie dofinansowane 
ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. kopernika 
(dojazd do bloków o numerach: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) 
Zakres ZaDania:

  budowa ok. 232 nowych miejsc postojowych, przebudowa 
dróg wewnętrznych w zakresie nawierzchni ulic, ciągów chod-
nikowych, parkingów i kanalizacji deszczowej, przełożenie sieci 
wodociągowej, wykonanie oświetlenia drogowego.

WarTość ZaDania:  1 734 300 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

Przebudowa dróg gminnych: 
ul. kruczej i ul. Jaśminowej
Zakres ZaDania:

   ulica Jaśminowa – przebudowa ulicy o szerokości 5,5 m na 
długości 210 m, wykonanie nawierzchni w  technologii bitu-
micznej wraz z poboczem z tłucznia kamiennego, 

  ulica krucza – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej beto-
nowej i pobocza z tłucznia kamiennego. 

WarTość ZaDania:  824 489,84 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

remont ul. nadwiślańskiej 
Zakres ZaDania:

  wykonanie remontu m.in.: konstrukcji jezdni o dł. 687 m i sze-
rokości 5 m, poboczy z kruszywa, zjazdów, istniejących przepu-
stów oraz odmulenie rowów drogowych.

WarTość ZaDania:  643 131,77 zł

kWoTa DoTaCJi:     514 505 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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remont drogi wewnętrznej bocznej 
od ul. królowej Jadwigi
Zakres ZaDania:

   remont konstrukcji jezdni na dł. 83 m i szer. 4,5 m, remont placu 
manewrowo-postojowego, zjazdów oraz opaski. Ponadto wyko-
nano odwodnienie drogi oraz oświetlenie. remont gminy Tarno-
brzeg poprzedziły prace wykonane przez Tarnobrzeskie Wodociągi 
w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak rów-
nież firmy eCo, która przeprowadziła remont sieci ciepłowniczej.

WarTość ZaDania: 143 683,68 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

remont ul. Zielonej 
Zakres ZaDania:

  remont drogi gminnej o długości całkowitej ok. 181 m, poprzez 
wykonanie m.in.: nowej nawierzchni jezdni, poboczy z kruszy-
wa, zjazdów wraz z przepustami oraz odmulenie rowów.

WarTość ZaDania: 128 894,73 zł

kWoTa DoTaCJi:    80 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

oświetlenie ulic 
Zakres ZaDania:

  wykonanie oświetlenia kompleksu garażowego  na „kamionce” 
(ii etap), dobudowa oświetlenia ulicznego: ul. orła-boczna, ul. 
robotnicza. 

WarTość ZaDania:  124 000 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

inwestycje wspólne gminy 
ze spółdzielniami Mieszkaniowymi
Zakres ZaDania:

  remont ciągów komunikacyjnych znajdujących się w obrębie 
budynków mieszkalnych przy ul. Matejki, od numeru 4 do 16, 
wykonanie placu zabaw przy ul. Matejki 14, wykonanie placu 
zabaw przy ul. Zwierzynieckiej 14.

WarTość ZaDania:  200 000 zł
Inwestycje wspólne gminy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

remont placu targowego w Tarnobrzegu
Zakres ZaDania:

  remont wewnętrznej drogi komunikacyjnej na placu targo-
wym, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i krawęż-
ników, udrożnienie kratek ściekowych, wymiana podłoża, 
ułożenie nowej kostki z uwzględnieniem spadku do kratek 
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ściekowych, ułożenie nowych krawężników, utwardzenie 
części placu targowego kruszywem z  zachowaniem odpo-
wiednich spadków.

WarTość ZaDania:  60 043,84 zł
Inwestycje wspólne gminy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

remont schodów i chodnika 
przy szkole Podstawowej nr 10
Zakres ZaDania:

  wykonanie remontu 27 mkw. schodów oraz 324 mkw. chod-
nika z  kostki brukowej od szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. 
Dąbrowskiej do chodnika przy ul. kwiatkowskiego.

WarTość ZaDania: 56 000 zł
Inwestycje wspólne gminy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

remont parkingu przy szkole Podstawowej nr 6
Zakres ZaDania:

  wykonanie remontu parkingu wraz z odwodnieniem przy szko-
le Podstawowej nr 6 w Miechocinie.

WarTość ZaDania: 44 000 zł
Inwestycje wspólne gminy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

remont odcinka chodnika ul. Garażowej 
(strona prawa)
Zakres ZaDania:

  wyłożenie 139 mkw. chodnika kostką betonową wraz z wyko-
naniem warstwy odsączającej z piasku.

WarTość ZaDania: 36 134,94 zł
Inwestycje wspólne gminy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

remont chodnika 
przy Zespole szkół specjalnych 
Zakres ZaDania:

   wyłożenie 95 mkw. chodnika kostką betonową kolorową wraz 
z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku.

WarTość ZaDania: 18 700,43 zł
Inwestycje wspólne gminy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

remont parkingu przy ul. Zwierzynieckiej
Zakres ZaDania:

  ułożenie kostki betonowej przy ul. Zwierzynieckiej, na terenie 
o powierzchni 70 mkw.

WarTość ZaDania: 10 500 zł
Inwestycje wspólne gminy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.
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Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu 
– etap ii
Zakres ZaDania:

  wykonanie prac mających na celu przeprowadzenie bezwyko-
powej renowacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, moderni-
zację i poprawę działania Miejskiej oczyszczalni ścieków w Tar-
nobrzegu oraz stacji uzdatniania wody obsługującej miasto, 
a także zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu 
kanalizacyjnego i wodociągowego. 

WarTość ZaDania: 85 827 183,45 zł

kWoTa DofinansoWania: 44 483 601,18 zł 

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 (Oś Prioryte-
towa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach). 

rozwój terenów zielonych 
na obszarze miasta Tarnobrzega
Zakres ZaDania:

  zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyj-
nej nad Wisłą służących poprawie życia mieszkańców i wzro-
stowi bioróżnorodności w tym:
–  zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekre-

acyjnej nad Wisłą,
–  zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic kopernika 

i sikorskiego,
–  nasadzenia wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta 

(ulice Wisłostrada i sikorskiego na długości ok. 2,5 km pasa 
drogowego.)

WarTość ZaDania:  6 767 835,93 zł

kWoTa DofinansoWania:  5 752 660,54 zł

WkłaD Własny:  1 015 175,39 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 (Oś Prioryte-
towa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 
Poprawa jakości środowiska miejskiego).

Podkarpacki system informacji Przestrzennej 
(PsiP)
Zakres ZaDania:

  utworzenie wojewódzkiej, otwartej platformy cyfrowej, integru-
jącej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu 
ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. 

inWesTyCJe na Terenie MiasTa
łączna wartość zadań – 96 648 887,47 zł
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WarTość ZaDania:  3 157 131,71 zł

kWoTa DofinansoWania:  2 683 561,88 zł 

WkłaD Własny:     473 423,32 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektyw-
ności i dostępności e-usług).

remont pomieszczeń hali widowiskowo-
-sportowej Mosir w Tarnobrzegu 
wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
Zakres ZaDania:

  wykonanie remontu hali widowiskowo-sportowej Miejskiego 
ośrodka sportu i rekreacji, zlokalizowanej przy alei niepodległo-
ści 2, poprzez remont m.in. pokrycia dachowego, pomieszczeń 
oraz schodów i  szatni (parter), remont instalacji wentylacyjnej, 
instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, instalacji c.o. oraz 
sanitariatów na dwóch kondygnacjach (parter i i piętro).

WarTość ZaDania:  896 736,38 zł

kWoTa DofinansoWania:  432 438,36 zł

WkłaD Własny:  464 298,02 zł
Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Budowa żłobka Miejskiego nr 2 
Zakres ZaDania:

  budowa żłobka dla 60 dzieci, w  trzech grupach wiekowych: 
i grupa – 15 dzieci do 1. roku życia, ii grupa – 22 dzieci od 1 do 
2 lat, iii grupa – 23 dzieci od 2 do 3 lat. 

WarTość ZaDania: 2 400 000 zł

kWoTa DofinansoWania: 1 200 000 zł

WkłaD Własny: 1 200 000 zł
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-
luch plus 2018” – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek zło-
żono w grudniu 2017 r.

Tarnobrzeg
e-urząd
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rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
miasta Tarnobrzega, poprzez zagospodarowanie 
terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – etap i
Gmina – wspólnie z  gminami tworzącymi Tarnobrzeski Obszar Funkcjo-
nalny, tj. Nową Dębą, Baranowem Sandomierskim i Gorzycami – planuje 
złożyć wniosek o  dofinansowanie projektu pn: „Rewitalizacja zdegrado-
wanych obszarów gmin: Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomier-
skiego i Gorzyc”. Konkurs planowany jest w czerwcu 2018 r. 

Zakres ZaDania:

  projekt zakłada m.in. budowę parkingów przy ul. Plażowej i żeglar-
skiej oraz przy Marinie, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 
w  tym: budowę toalet oraz pawilonów sanitarnych, budowę bu-
dynku wielofunkcyjnego z  pomieszczeniami przeznaczonymi dla 
policji i pomocy medycznej wraz z sanitariatami, wykonanie wod-
nego placu zabaw, budowę miejsc przeznaczonych do aktywnego 
wypoczynku, utworzenie miejsc przeznaczonych do grillowania, 
utworzenie parku linowego, budowę pomostu oraz dwóch slipów, 
budowę czterech punktów gastronomicznych, ustawienie na plaży 
przebieralni, ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery, a także 
zagospodarowanie terenu pod łowiska wędkarskie (budowa altany).

PrZeWiDyWana WarTość ZaDania: 11 000 000 zł

PrZeWiDyWane DofinansoWanie DLa GMiny TarnoBrZeG:   5 200 000 zł 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa  VI – Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitaliza-
cja przestrzeni regionalnej).



8

i. Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej

W ramach rPo WP 2014-2020 w obszarze dwóch projektów prze-
prowadzono głęboką modernizację energetyczną dziewięciu bu-
dynków edukacyjnych i dwóch budynków użyteczności publicznej. 
Termomodernizacja i  wyposażenie obiektów w  źródła fotowolta-
iczne pozwoliła znacznie obniżyć koszty ich użytkowania. Ponadto 
inwestycja odczuwalnie podniosła komfort nauki i  pracy. Zakres 
rzeczowy głębokiej termomodernizacji w  większości wykonywa-
nych projektów obejmował cztery główne obszary. 

Zakres ZaDania:

  roboty budowlane polegające na demontażach, dociepleniu 
ścian i stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymia-
nie okien i drzwi, innych koniecznych pracach budowlanych.

  roboty instalacyjne – wymiana instalacji c. o. (wymiana grzej-
ników, rur pionowych i poziomych, wymiana armatury).

   roboty elektryczne – wymiana instalacji elektrycznej, instalacji 
odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej.

  system zarządzania energią:
–  wykonanie instalacji automatyki, sterowania i  zarządzania 

energią,
–  opracowanie algorytmu pracy systemu,
–  opracowanie programu technologicznego,
–  opracowanie graficznej wizualizacji całego procesu technolo-

gicznego, wraz ze stanami alarmowymi i pomiarami.

Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej 
Zakres ZaDania:

  szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnobrzegu, ul. Piętaka 53
  Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, ul. kopernika 18
  Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu, ul. orzeszkowej 7
  internat „Budowlanki” w Tarnobrzegu, ul. św. Barbary 1
  Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu, ul. kosmonautów 4
  Przedszkole nr 7 w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka nr 4
  Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu, ul. św. Barbary nr 20
  budynek wielofunkcyjny w sobowie, ul. kościelna 3
  szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu, ul. Wiejska 4 
  budynek byłego internatu Lo w Tarnobrzegu, ul. kościuszki 30 

(obecnie sCUW)

WarTość ProJekTóW: 11 285 301, 72 zł

inWesTyCJe W ośWiaCie
łączna wartość zadań – 29 686 022,10zł

dofinansowanie – 23 657 776,61 zł   •  wkład gminy – 6 028 245,49 zł 
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kWoTa DofinansoWania:    8 584 477,95 zł

WkłaD Własny:    2 700 823,77 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III – Czysta 
energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków).

ii.  Modernizacja i wyposażenie 
 placówek edukacyjnych
  nowoczesne kształcenie dzieci i  młodzieży wymaga do-

brze wyposażonych placówek. Dbamy o  to, aby podnosić 
standard naszych usług edukacyjnych. nowe pracownie do 
praktycznej nauki zawodu, wyposażenie sal lekcyjnych na-
uczania ogólnego, atrakcyjne pomoce naukowe i edukacyj-
ne dla najmłodszych, infrastruktura sportowa i  rekreacyj-
na – to wszystko znalazło się w licznych projektach, które 
udało się zrealizować.

Przedszkole nr 7 przy ul. Zwierzynieckiej 4 
Zakres ZaDania:

    przebudowa pomieszczeń administracyjno-gospodarczych na 
pomieszczenia zbiorowego pobytu dzieci, wraz z  wyposaże-
niem (sala dostosowana dla dzieci niepełnosprawnych),

  przebudowa pomieszczeń administracyjno-gospodarczych 
na łazienkę, wraz z wyposażeniem dla dzieci i osób niepełno-
sprawnych,

  przebudowa pomieszczenia na szatnię dla nowo tworzonej 
grupy, wraz z wyposażeniem,

  przebudowa placu zabaw, 
  zakup wyposażenia do nowo powstałych pomieszczeń, 
  montaż windy na zewnątrz budynku.

Przedszkole nr 15 przy ul. św. Barbary 20 
Zakres ZaDania:

  przebudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem,
  przebudowa pomieszczeń administracyjno-gospodarczych na 

pomieszczenia zbiorowego pobytu dzieci, wraz z wyposażeniem,
  przebudowa pomieszczeń administracyjno-gospodarczych na 

łazienkę wraz z wyposażeniem,
  przebudowa pomieszczenia na szatnię dla nowo tworzonej 

grupy, wraz z wyposażeniem,
  zakup wyposażenia do nowo powstałych pomieszczeń.

Dzięki realizacji projektu powstało 47 dodatkowych miejsc dla dzieci.

WarTość ZaDania:  888 709,75 zł

kWoTa DofinansoWania:  754 128,27 zł

WkłaD Własny:  134 581,48 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VI – Spójność 
przestrzenna i  społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 
6.4.1. Przedszkola).
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Zespół szkół im. ks. stanisława staszica 
przy ul. kopernika 1
Zakres ZaDania:

  przebudowa czytelni na pracownię maszyn i urządzeń mecha-
nicznych,

  przebudowa sal dydaktycznych nr 9 i 9a na pracownię mecha-
niczno-samochodową,

  przebudowa sali 29 na potrzeby pracowni cyfrowych procesów 
graficznych,

  przebudowa sal nr 37, 38 i 39 pod pracownie elektryczno-elek-
troniczne (pracownia maszyn elektrycznych, elektroniczna i in-
stalacji elektrycznych),

  przebudowa sali nr 40 na potrzeby pracowni mechanicznej 
(technicznej),

  przebudowa instalacji elektrycznych i  teletechnicznych w  za-
kresie przebudowywanych pomieszczeń,

  przebudowa instalacji c.o. w budynku szkoły,
  docieplenie dachu budynku szkoły,
  wyposażenie przebudowywanych pracowni dydaktycznych.

Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
przy ul. św. Barbary 1 B
Zakres ZaDania:

    przebudowa instalacji elektrycznej wraz z  oświetleniem (cały 
budynek),

  wymiana stolarki okiennej w sali dydaktycznej nr 202,
   wymiana stolarki drzwiowej w sali gimnastycznej,
  docieplenie dachu sali gimnastycznej i zaplecza oraz nad kla-

sopracownią nr 102,
  remont parkietu sali gimnastycznej wraz z podłożem,
  przebudowa sanitariatów na i piętrze,
  wyposażenie pracowni dydaktycznych. 

. 

Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
przy ul. kopernika 18 
Zakres ZaDania:

  przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni dla kierunków 
technik hotelarstwa i technik logistyki.

Centrum kształcenia Praktycznego 
przy ul. kopernika 5 i św. Barbary 1 C 
Zakres ZaDania:

  przebudowa zintegrowanej pracowni instalacji elektrycznych nr 29,
  przebudowa zintegrowanej pracowni urządzeń sanitarnych 

oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej nr 34,
  przebudowa kanalizacji sanitarnej i  instalacji c.o. w  budynku 

przy ul. św. Barbary 1 C,
  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewn. i  zewn. w bu-

dynku przy ul. św. Barbary 1 C,
    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn. przy ul. kopernika 5.



11

Budynek internatu przy ul. św. Barbary 1 
Zakres ZaDania:

   przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej – i  i  ii piętro,  
częściowo parter,

  przebudowa instalacji hydrantowej – cały budynek,
  przebudowa instalacji elektrycznej – i i ii piętro, częściowo parter,
  przebudowa pokoi na i i ii piętrze, korytarzy oraz klatki schodowej,
  przebudowa pomieszczeń na i  piętrze na potrzeby gabinetu 

pielęgniarki, pralni, prasowalni, suszarni, łazienki i toalety, ma-
gazynu pościeli,

  wykonanie aneksu kuchennego na i piętrze, 
  przebudowa parteru budynku w  zakresie wykonania recepcji 

zabudowanej wraz z zapleczem,
  zakup wyposażenia w zakresie mieszkalnictwa, spędzania wol-

nego czasu, pomocy naukowych i dydaktycznych.

WarTość ProJekTóW: 6 111 590, 31 zł

kWoTa DofinansoWania:   5 090 263,80 zł

WkłaD Własny:   1 021 326,51 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (Oś Priorytetowa VI – Spójność 
przestrzenna i  społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 
6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ).

Termomodernizacja dachu na budynku 
Centrum kształcenia Praktycznego 
Zakres ZaDania:

  termomodernizacja dachu na budynku Centrum kształcenia 
Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych.

WarTość ZaDania:  174 660 zł

kWoTa DofinansoWania:   35 000 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Winda dla osób niepełnosprawnych
Zakres ZaDania:

  wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Li-
ceum ogólnokształcącego przy ul. Jachowicza 13.

WarTość ZaDania:  224 280,91 zł

kWoTa DofinansoWania:     113 900 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oddział w  Rzeszowie w  ramach „Programu wyrównywania 
różnic pomiędzy regionami III”.

Gimnazjum nr 1 przy ul. Jachowicza 4 
Zakres ZaDania:

  sale gimnastyczne:
a) duża sala: przebudowa oświetlenia,
b)  mała sala: przebudowa pomieszczenia (w tym zakup wypo-

sażenia), wykonanie wentylacji,
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   przebudowa boiska wielofunkcyjnego,
    termomodernizacja segmentu wychowania fizycznego: docie-

plenie ścian i wymiana okien,
  remont sanitariatów w segmencie wychowania fizycznego
  zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni.

Gimnazjum nr 2 przy ul. kopernika 18
Zakres ZaDania:

  sale gimnastyczne: duża sala – przebudowa wentylacji, mała 
sala – przebudowa pomieszczenia (w  tym zakup wyposaże-
nia), przebudowa wentylacji, przebudowa oświetlenia,

  zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni.

WarTość ZaDania:  1 026 962,51 zł

kWoTa DofinansoWania:    856 953,20 zł

WkłaD Własny:   170 009,31 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VI – Spójność 
przestrzenna i  społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 
6.4.3 Szkolnictwo ogólne).

iii.  Projekty edukacyjne podnoszące jakość 
pracy uczniów, nauczycieli oraz kadry 
zarządzającej „synergia. od jakości 
kształcenia do wzrostu zatrudnienia”

Zwiększenie szans na wzrost zatrudnienia 
absolwentów tarnobrzeskich szkół 
na lokalnym i regionalnym rynku pracy 
Zakres ZaDania:

  podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawo-
dowych przez uczniów szkół, 

  podnoszenie kwalifikacji i  umiejętności kadry nauczycielskiej 
kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu, 

  doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt i mate-
riały dydaktyczne do standardów określonych przez Men.

Projekt kierowany jest do 4 zespołów szkół ponadgimnazjalnych 
i CkP w Tarnobrzegu.  W ramach projektu realizowane są:
dla kadry nauczycielskiej
–  szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z naucza-

nym/planowanym zawodem,
–  staże zawodowe organizowane w przedsiębiorstwach lub u pra-

codawców działających na lokalnym i regionalnym rynku pracy,
–  studia podyplomowe obejmujące tematykę związaną z naucza-

nym/planowanym zawodem,
 dla uczniów
–  praktyki i staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców lub 

pracodawców, 
–  dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy 

z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, umoż-
liwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umie-
jętności oraz kwalifikacji zawodowych,
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–    udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w szkole wyż-
szej (Politechnika rzeszowska),

–  wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych upraw-
nień, wiedzy i  umiejętności zawodowych zwiększających ich 
szanse na rynku pracy.

W  projekcie weźmie udział 63 nauczycieli kształcenia zawodowego 
i praktycznej nauki zawodu oraz 765 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

WarTość ProJekTU:  4 454 051,20 zł 

WarTość DofinansoWania:  4 008 491,20 zł 

WkłaD Własny:        445 560 zł 
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VI – Spójność 
przestrzenna i  społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 
6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

„innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany 
system zarządzania miastem i oświatą” 
Zakres ZaDania:

  w ramach tego projektu Tarnobrzeg planuje wdrożyć Zintegrowa-
ny system do Zarządzania oświatą oraz zaproponować e-usługi 
dla mieszkańców, np. możliwość dokonywania opłat za czynności 
urzędowe (podatki), złożenia on-line wniosku o dowód osobisty 
czy pozwolenie na wycinkę drzew. Zakres rzeczowy projektu 
obejmie dostawy sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miasta, 
samorządowego Centrum Usług Wspólnych, Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej i 32 placówek oświatowych.

WarTość ZaDania:  4 998 849,48 zł

kWoTa DofinansoWania:  4 214 562,19 zł

WkłaD Własny:   784 287,29 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II – Cyfrowe 
Podkarpacie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług).

 

iV.  inwestycje w oświacie realizowane 
w ramach budżetu gminy w roku 2017 

WarTość inWesTyCJi oGółeM: 521 616,22 zł

Modernizacja Przedszkola nr 3
Zakres ZaDania:

  w sali nr 18: wymiana parkietu, malowanie ścian, wymiana in-
stalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymiana 
szafy wnękowej,

  w  łazience przy sali nr 18: wymiana posadzki i drzwi, remont 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,

  w sali nr 6: wymiana parkietu, malowanie ścian, wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymiana szafy wnę-
kowej, instalacji elektrycznej wraz z lampami oświetleniowymi,

  w łazience przy sali nr 6: remont instalacji wodno-kanalizacyj-
nej i centralnego ogrzewania,
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–  w  piwnicy: malowanie korytarza, magazynu porządkowego, 
magazynu warzyw i podręcznego.

WarTość ZaDania:  94 701,54 zł 
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

Dostosowanie infrastruktury dydaktycznej 
jednostek oświatowych do zreformowanego 
systemu oświaty
 Szkoła Podstawowa nr 11
Zakres ZaDania:

  budowa ścianki działowej z płyt gipsowych,
  wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych,
  malowanie sal.

WarTość ZaDania:  15 105,68 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

 Szkoła Podstawowa nr 10
Zakres ZaDania:

  roboty remontowe sal lekcyjnych i korytarza obejmujące wy-
mianę posadzki, drzwi oraz malowanie,

  roboty instalacyjne oraz z wyposażenie sali chemicznej,
  remont pomieszczenia kuchni głównej (obejmujący uzupełnie-

nie tynków, malowanie, wymianę posadzki, wymianę płytek 
okładzinowych, remont instalacji kanalizacji sanitarnej), wy-
miana fragmentu pionów c.o., wymiana obwodów zasilających 
urządzenia elektryczne,

  remont korytarza przy kuchni obejmujący wymianę drzwi, 
uzupełnienie tynków i malowanie,

  wymiana blatów kuchennych,
  remont pomieszczenia wydawania posiłków obejmujący uzu-

pełnienie tynków i malowanie,
  remont klatki schodowej przy kuchni obejmujący uzupełnienie 

tynków i malowanie.

WarTość ZaDania: 260 760 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

Szkoła Podstawowa nr 3
Zakres ZaDania:

  remont sześciu sal lekcyjnych,
  remont sali nr 25 z przeznaczeniem na salę gimnastyczną,
  roboty instalacyjne oraz wyposażenie sali chemicznej,
  remont korytarza przy sali sportowej.

WarTość ZaDania: 121 770 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 
Zakres ZaDania:

  modernizacja placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 8 
WarTość ZaDania: 29 274 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.
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i. BUDżeT oByWaTeLski 
Projekt ogólnomiejski
Zakres ZaDania:

   Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Litewskiej 
i Bema. na odcinku ul. Bema (liczącym 1,8 km) wykonano ciąg 
chodnikowy z kostki brukowej betonowej.

kosZT inWesTyCJi: 376 803,74 zł 
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

 Projekty osiedlowe
Zakresy ZaDań:

  Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ziołowej – opracowana 
dokumentacja projektowa, wykonana kanalizacja sanitarna.

  remont ul. łokietka, i etap – opracowana dokumentacja pro-
jektowa. 

  Tarnobrzeg w obiektywie – szkoła Podstawowa nr 10. 
  stołówka marzeń – szkoła Podstawowa nr 10. 
  Plac zabaw aPr „stawik” (kontynuacja). Plac obok stadionu 

przy ul. Grobla na osiedlu Wielowieś. 
  Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu sobów (teren przy 

ul. olszowej, vis-à-vis parku osiedlowego „olszynka”). 
  Zasypanie zbiornika wodnego w Zakrzowie z zamiarem utwo-

rzenia w jego miejscu osiedlowego kącika rekreacyjno-wypo-
czynkowego przy ul. Plac Ludowy.

  ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa 
altany na osiedlu nagnajów. 

  remont alejki – chodnika w rejonie obelisku Porucznika sarny. 
remont chodnika w „Lasku Bulońskim”. 

  rewitalizacja trasy spacerowo-rowerowej od parku dzikow-
skiego do osiedla Dzików. 

  Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem ko-
munalnym – osiedle sielec. 

  rewitalizacja placu Górnika – inwestycja w trakcie realizacji.
  Budowa placu zabaw dla dzieci w  obrębie terenu użyteczności 

publicznej, położonego w Tarnobrzegu-Miechocinie, w rozwidle-
niu dróg gminnych – ulic 12 Października, J. Długosza i st. orła. 

  Parking dla samochodów osobowych i dostawczych. Działka przy 
placu zabaw na ul. Tracza – opracowana dokumentacja projektowa. 

  ładne centrum Mokrzyszowa wizytówką Tarnobrzega – inwe-
stycja w trakcie realizacji.

  Budowa parkingu przy remizie strażackiej i domu osiedlowym 
na os. ocice.

DLa WyGoDy i BeZPieCZeńsTWa 
MiesZkańCóW


łączna wartość zadań – 7 942 540,26 zł
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   Budowa oświetlonej siłowni na świeżym powietrzu na osiedlu 
ocice. 

  Zakup piłkochwytów na pełnowymiarowe boisko do piłki noż-
nej na osiedlu ocice. 

kosZT inWesTyCJi (łąCZna kWoTa): 1 515 544,22 zł 

Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

ii. inWesTyCJe sPorToWe
WarTość inWesTyCJi oGółeM:  990 983,83 zł

Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas 
wspinanie. Centrum wspinaczki górskiej
Zakres ZaDania:

  budowa centrum wspinaczki górskiej. Budynek w całości wyko-
nany jest z betonu architektonicznego i posiada wymiary:
– całkowita powierzchnia użytkowa: 188,5 mkw.
– kubatura: 2500 m sześc.
– szerokość elewacji frontowej: 12,5 mkw.
– całkowita wysokość budynku: 20 m 

W skład budynku wchodzi: pomieszczenie do wspinaczki, strefa 
wejściowa i  odpoczynku, magazynek, pomieszczenie nadzoru, 
łącznik z budynkiem hali sportowej.
Budynek nie został wykonany w  terminie z uwagi na warunki 
atmosferyczne, jak również duże opóźnienia w dostawie stolarki 
aluminiowej.

kosZT inWesTyCJi (BUDynkU):  647 000 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

szatnia sportowa na osiedlu Zakrzów
Zakres ZaDania:

  budowa kontenerowej szatni sportowej na osiedlu Zakrzów. Bu-
dynek zmontowano z  elementów betonowych składających się 
z  4 modułów, co wraz z  boiskiem piłkarskim stanowi kompleks 
sportowy, którego właścicielem jest gmina Tarnobrzeg, a użytkow-
nikiem osiedlowy klub sportowy „Junior Zakrzów”. W  budynku 
znajdować się będą dwie szatnie, dwie łazienki z kabinami natry-
skowymi i wc, pokój sędziów z łazienką, natryskiem i wc, pomiesz-
czenie administracyjne z magazynkiem na sprzęt sportowy.

kosZT inWesTyCJi:  173 799 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

siłownia zewnętrzna nad Jeziorem Tarnobrzeskim
Zakres ZaDania:

  wykonanie robót ziemnych, nawierzchni z  piasku, nawierzchni 
z kostki betonowej, dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń, do-
stawa i montaż elementów małej architektury: ławek z oparciem, 
koszy na śmieci, tablicy regulaminowej, stojaka na rowery.

kosZT inWesTyCJi:  97 493, zł 
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.
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siłownia zewnętrzna na osiedlu Dzików
Zakres ZaDania:

  wykonanie robót ziemnych, nawierzchni syntetycznej oraz na-
wierzchni z kostki betonowej, dostawa i montaż ośmiu urzą-
dzeń do ćwiczeń, dostawa i montaż stołu do gry w ping-ponga, 
chińczyka i szachy, dostawa i montaż elementów małej archi-
tektury: dwóch ławek, kosza na śmieci, tablicy regulaminowej, 
stojaka na rowery.

kosZT inWesTyCJi: 75 091,50 zł 
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

iii. kULTUra

rozwój instytucji kultury 
i zasobów dziedzictwa kulturowego 
miasta Tarnobrzega
Zakres ZaDania: 

   wykonanie robót budowlanych w  zabytkowej części Tarno-
brzeskiego Domu kultury, tzn.: remont sali kameralnej, foyer, 
sal ćwiczeń i pomieszczeń administracyjnych, instalacji sanitar-
nych, elektroenergetycznych, wykonanie instalacji audio, wi-
deo i oświetlenia scenicznego sali kameralnej. Prace obejmują 
również: zagospodarowanie otoczenia (mała architektura, ilu-
minacja i oświetlenie zewnętrzne).

WarTość ZaDania:  2 744 956,78 zł

kWoTa DofinansoWania:  2 297 742,86 zł

WkłaD Własny:     488 943,76 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 
IV – Ochrona środowiska naturalnego i  dziedzictwa kulturowego, Działanie 
4.4 Kultura).

iV. BeZPieCZeńsTWo i Jakość żyCia
szalety miejskie 
Zakres ZaDania:

  budowa budynku wraz z  dojściami. Przewiduje wykonanie: 
czterech kabin w części dla kobiet, w części dla mężczyzn – 
dwóch kabin i dwóch pisuarów, a także jednego stanowiska 
przystosowanego dla osób niepełnosprawnych wyposażone-
go w przewijak, pomieszczenia przeznaczonego dla obsługi 
oraz pomieszczenia gospodarczego. Powierzchnia zabudowy 
budynku to 74 mkw. Prace obejmują również budowę przy-
łączy: wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej (ogrzewanie 
elektryczne obiektu).

WarTość ZaDania:  547 273,74 zł 
Zadanie realizowane w ramach budżetu gminy w roku 2017.
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samochody dla śDs i kMP
Zakres ZaDań:

  zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełno-
sprawnych na potrzeby środowiskowego Domu samopomocy,

WarTość ZaDania: 122 840 zł
kWoTa DofinansoWania:    75 000 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddział w  Rzeszowie w  ramach Programu wyrównywania 
różnic pomiędzy regionami III.

  współfinansowanie zakupu radiowozu dla komendy Miejskiej 
Policji. 

WarTość ZaDania:     80 000 zł
kWoTa DofinansoWania:  40 000 zł
 Zadanie dofinansowane z budżetu gminy w roku 2017.

 Gmina Tarnobrzeg wspiera jednostki osP 
są to stowarzyszenia działające na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców i  miasta. Dlatego doposażenie jednostek w  odpowiedni, 
nowoczesny i niezawodny sprzęt jest bardzo ważną sprawą. 
Zakres ZaDania:

  zakup dla osP sobów quada ratowniczego yamaha Grizzly 
z  napędem 4x4, wyposażonego w  przyczepkę z  możliwością 
transportu quada, z wzmocnioną chromowaną ramą.

WarTość ZaDania:  68 600 zł

kWoTa DofinansoWania:  15 000 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  zakup łodzi ratowniczej z przyczepką i silnikiem, opcja ratow-
nictwa lodowego. 

kWoTa DofinansoWania:   5 000 zł

  zakup toru przeszkód do ćwiczeń młodzieżowych drużyn po-
żarniczych.

kWoTa DofinansoWania:  16 000 zł

  wyposażenie druhów w ubrania bojowe, specjalistyczne – wyko-
rzystywane przy działaniach ratowniczych oraz mundury galowe.

kWoTa DofinansoWania:  31 985 zł

   remonty strażnic w osP Wielowieś i Mokrzyszów.  
kWoTa DofinansoWania:  14 614 zł  
Zadania dofinansowane z budżetu gminy w roku 2017.

Modernizacja stanicy harcerskiej ZHP 
w miejscowości olchowiec
Zakres ZaDania:

  wykonanie fundamentów żelbetowych pod budynek kuch-
ni, poprzedzone wykarczowaniem terenu, jego niwelacją 
i utwardzeniem oraz wykonanie drogi wjazdowej utwardzo-
nej kamieniem,  
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  dostawa i montaż budynku kuchni, 
   wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku 

kuchni, montaż separatora oraz zbiornika na ścieki, 
   dostawa namiotu cateringowego o wymiarach 16x8x3,5 m, 
  roboty dodatkowe: karczowanie oraz niwelacja terenu pod na-

miot, utwardzenie kamieniem, wykonanie stabilizacji gruntu 
wokół budynku kuchni, modernizacja tablicy rozdzielczej oraz 
przyłącza elektrycznego, wykonanie podestu pod budynek.

WarTość ZaDania:  284 589, 53 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu gminy w roku 2017.

V. WsParCie sPołeCZne  
kis Tarnobrzeg – włącz się od dziś 
Zakres ZaDania:

  utworzenie w  Miejskim ośrodku Pomocy rodzinie w  Tarno-
brzegu klubu integracji społecznej, który zakłada aktywizację 
społeczną i zawodową mieszkańców Tarnobrzega. Dla 20 osób 
niezarejestrowanych w  PUP lecz biernych zawodowo projekt 
zakłada wsparcie w  zakresie: poradnictwa zawodowego, tre-
ningu kompetencji społecznych, kursów zawodowych i staży. 

WarTość ZaDania: 633 329,62 zł

kWoTa DofinansoWania: 538 330,17 zł

WkłaD Własny:       31 698 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Prioryte-
towa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). 

Tarnobrzeg dla seniorów 
Zakres ZaDania:

  objęcie wsparciem w  postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych  
5 niesamodzielnych, samotnie mieszkających starszych osób. 
Ponadto w  ramach usług teleopiekuńczych przewiduje się 
wsparcie dla 20 samotnie mieszkających seniorów.

WarTość ZaDania: 510 019,80 zł

kWoTa DofinansoWania: 433 516,83 zł

WkłaD BUDżeTU PańsTWa:  50 906,97 zł

WkłaD Własny:   25 596,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa VIII – Integra-
cja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych).

Vi. rankinG
W  rankingu wykorzystania funduszy unijnych przeprowadzonym 
przez  „rzeczpospolitą” z  24 listopada 2017 r. gmina Tarnobrzeg 
znalazła się na 11. pozycji wśród miast na prawach powiatu. Wy-
przedziła m.in. kraków, krosno, Przemyśl i rzeszów.

WarTość inWesTyCJi  oGółeM: 174 799 786,41 zł            

WarTość DofinansoWań :   117 463 109,04 zł
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Tak PraCUJą nasZe JeDnosTki


MieJski ośroDek sPorTU i rekreaCJi 
Imprezy

  imprezy biegowe:
- bieg zimowy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego,
- bieg siarkowca,
- bieg nadwiślański im. alfreda freyera,

-  festiwal biegowy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – Maraton 
Vitarade.

   warsztaty szkutnicze i lotnicze oraz zawody Latawcowe Babie Lato.

  imprezy pływackie rejonowe i wojewódzkie oraz Długodystan-
sowe Zawody Pływackie na Jeziorze Tarnobrzeskim. 

Działania modernizacyjno-inwestycyjne

  Zakończenie realizacji zadań z budżetu obywatelskiego:
– utworzenie kortów tenisowych z zapleczem,
–  dostosowanie hali widowiskowo-sportowej dla osób niepeł-

nosprawnych (remont szatni oraz pokrycia dachowego),
– utworzenie centrum wspinaczkowego (i etap).

   Tarnobrzeskie Centrum Tenisa stołowego powstałe dzięki fun-
dacji PZU.

Jezioro Tarnobrzeskie

  na plaży znajdują się dwa kąpieliska o długości blisko 100 m każde.

  Z wypoczynku nad akwenem skorzystało około 275 tys. plażo-
wiczów, którzy przyjechali blisko 60 tys. pojazdów. 

  Baza Mosir obejmuje siedzibę WoPr i posterunek policji. 

  numer alarmowy 504 40 10 20 działający w  sezonie letnim 
całą dobę obsługiwany jest przez służby ratownicze.

  na kąpieliskach pracuje po trzech ratowników, wyposażonych 
w niezbędny sprzęt.

  Plaże wyposażone są w wieże ratownicze, ławki, stojaki na ro-
wery, przebieralnie i miejsca do grillowania.

  Przy wjeździe nad Jezioro działa punkt poboru opłat, uzyskana 
z tytułu jego prowadzenia kwota to 335 073 zł.

MUZeUM HisToryCZne MiasTa TarnoBrZeGa
Działalność wystawiennicza
   „Wycinanki żydowskie” jednej z najlepszych na świecie auto-

rek tej techniki Marty Gołąb (wystawie towarzyszył wykład 
poświęcony żydowskiej rodzinie engelbergów z Tarnobrzega), 

  wystawa „Pan Tadeusz – z Dzikowa na plan filmowy” nawiązy-

wała do rękopisu „Pana Tadeusza” będącego w zbiorach rodziny 
Tarnowskich oraz ekranizacji epopei adama Mickiewicza w re-
żyserii andrzeja Wajdy,

   grafiki Grzegorza Gerby, 

  „Wojskowe pojazdy ii wojny światowej – modele redukcyjne”,

  „spiritualis et corporalis” – malarstwo Tadeusza Boruty,

  interaktywna wystawa „świat zmysłów”,

  „stanisław Tarnowski (1837-1917). odczytać ślady pamięci”,

  „alfred freyer”.

Wydarzenia muzealne 

  czwarta edycja Dzikowskiego festiwalu nalewek,

  trzecia edycja Międzynarodowego sympozjum artystycznego 
im. Mariana ruzamskiego,

  wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek,

  wspólne śpiewanie piosenek i pieśni patriotycznych,

  czwarta edycja wręczenia nagrody im. dr. Michała Marczaka –
otrzymał ją andrzej Biernat,

  „Czwartkowe wieczory zamkowe”,

  spotkanie poświęcone postaci Władysława Jasińskiego w  74. 
rocznicę śmierci bohatera, 

  uroczystość związana z Dniem żołnierzy Wyklętych,

  obchody rocznicy wybuchu powstania warszawskiego,

  uroczystość upamiętniająca 97. rocznicę wymarszu ochotni-
ków dzikowskich na wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku. 



Działalność upowszechnieniowa

  warsztaty i  lekcje muzealne dla różnych grup wiekowych, 
w  których wzięło udział ok. 1000 dzieci, w  tym także dzieci 
i osoby niepełnosprawne,

  przygotowywanie wydawnictw – rocznik Muzealny „Dziko-
viana”, korespondencje artura Tarnowskiego pt. „Z Dzikowa do 
rapperswilu”.

Działania modernizacyjno-inwestycyjne

  renowacja i adaptacja klatki schodowej, pokoju myśliwskiego 
i części korytarza na i piętrze Zamku Dzikowskiego.

  Dokończenie monitoringu zamku.

MUZeUM PoLskieGo PrZeMysłU siarkoWeGo  
– oDDZiał MUZeUM HisToryCZneGo 
MiasTa TarnoBrZeGa
Ekspozycje stałe 

  „siarka w dawnej Polsce”,

  „Tradycje górnicze” oraz „Tarnobrzeskie zagłębie siarkowe”,

  Miniskansen górniczy.

Wydarzenia muzealne

  „i Wystawa oraz Giełda Minerałów i skamieniałości”, 

   Cykliczne spotkania „Gwarków pogwarki”.

Działania modernizacyjno-inwestycyjne
  remont sali konferencyjnej i łazienek, wymiana systemu prze-

ciwpożarowego w MPPs.

MieJska BiBLioTeka PUBLiCZna 
iM. Dr. MiCHała MarCZaka 
Zbiory biblioteki

  W  roku 2017 zbiory biblioteki wzbogacono o  7635 książek 
o wartości 169825,75 zł. na koniec roku liczyły 217861 wolu-
minów o wartości 2282942,77 złotych. W Bibliotece Głównej 
oraz filiach bibliotecznych zarejestrowano 11670 czytelników. 

Działania biblioteki

  W  2017 roku na swoją działalność MBP pozyskała środki 
z  programu Ministerstwa kultury i  Dziedzictwa narodowego 
w kwocie 126480 złotych, w tym na zadania:
–  „Wszystkie drogi prowadzą do książki”- Program Minister-

stwa kultury i Dziedzictwa narodowego – 8300 zł,
–  zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Mi-

chała Marczaka – narodowy Program rozwoju Czytelnictwa, 
Priorytet 2 infrastruktura bibliotek 2016-2020 –79180 zł

–  narodowy Program rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 Zakup 
nowości wydawniczych do biblioteki publicznych – 39000 zł.

  Z dotacji MkiDn oraz środków własnych zakupiono 1737 ksią-
żek, sfinansowano imprezę czytelniczą „Wszystkie drogi pro-
wadzą do książki” oraz zakupiono wyposażenie do oddziału dla 
dzieci, czytelni, sali odczytowej, pracowni digitalizacji i działu 
informacyjno-bibliograficznego Biblioteki Głównej. 

Działania modernizacyjno-inwestycyjne
  remont sali odczytowej i wyposażenie jej w nowe gabloty wy-

stawiennicze, ekran, projektor oraz nagłośnienie, montaż syste-
mu linkowego do wieszania eksponatów,

  utworzenie 8 stanowisk z dostępem do komputera i bezpłatne-
go internetu w Czytelni Głównej, 

  doposażenie oddziału dla dzieci w monitor interaktywny, 2 sta-
nowiska z dostępem do komputera i internetu, stoliki i krzesełka.

 

TarnoBrZeski DoM kULTUry
Najważniejsze wydarzenia

  koncert Wolfgang amadeusz Mozart – Msza koronacyjna,

  22. konkurs Piosenki „Wygraj sukces”, 

  XXV Międzynarodowe koncerty organowe, 

  XX Międzynarodowy Plener artystyczny Bolestraszyce – Tarno-
brzeg, 

  XL Barbórkowa Drama Teatralna, której towarzyszyła wystawa 
plakat teatralny ze zbiorów TDk.

Działania modernizacyjno-inwestycyjne

   rozpoczęcie remontu sali kameralnej i parkingów za budynkiem.
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