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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

NA 2018 ROK 
 

 

PROCEDURA WYŁANIANIA PROJEKTÓW 

 

Rozpoczęcie realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszonego na 2018 rok 

zainicjowała Uchwała Nr XLII/416/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących 

budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego 14 czerwca 2017 roku. 

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski to środki pieniężne budżetu Miasta Tarnobrzega 

przeznaczone na realizację zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców Miasta zadań 

w trybie określonym Regulaminem przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na rok 2018, który stanowił załącznik do ww. Uchwały. 

Realizacja budżetu obywatelskiego przyjmowała formę konsultacji społecznych w sprawie 

przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Tarnobrzega na wskazane przez 

mieszkańców propozycje zadań na 2018 rok. Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja 

mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. 

Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Tarnobrzegu. 

Regulamin budżetu obywatelskiego wskazywał, że projektem zgłaszanym do budżetu 

obywatelskiego może być każda inicjatywa obywatelska przyczyniająca się do rozwoju Miasta, 

a w szczególności: 

1) budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej,  

2) działania mającego na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, 

3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym 

poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia 

Projektem zgłaszanym w ramach Budżetu Obywatelskiego mogło być zadanie: 

1) ogólnomiejskie – rozumiane, jako projekt służący mieszkańcom całego miasta, 

co oznacza, że dotyczy on potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla i który 

przyczynia się do społeczno- gospodarczego rozwoju miasta, 

2) osiedlowe – rozumiane, jako projekt, który ze względu na zakres lub właściwości 

zaspokaja potrzeby mieszkańców danego osiedla Tarnobrzega. 

 Całkowita kwota wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w 

ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku nie mogła być wyższa niż 2 000 000,00 zł, przy 

czym kwotę tę określało się w następujący sposób:  

1) 400 tys. zł przeznaczonych było na projekty ogólnomiejskie,  

2) 1 600 tys. zł przeznaczonych zostało na projekty osiedlowe, 
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 Kwota przeznaczona na projekty osiedlowe podzielona była równo na wszystkie osiedla 

Miasta i wynosiła nie więcej niż 100 tys. zł dla sfinansowania projektów dotyczących jednego 

osiedla w Mieście. 

 Do realizacji na 2018 rok wchodziły projekty, które w głosowaniu otrzymały największą 

liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dany typ projektów 

(ogólnomiejskiego i osiedlowych). 

 Każdy projekt zgłaszany zgłaszany do budżetu obywatelskiego musiał spełniać wymogi 

formalne oraz posiadać 15 podpisów mieszkańców Tarnobrzega. 

 Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego ustalony został Zarządzeniem 

Nr 204/2017 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia 

harmonogramu konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących 

Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zgodnie z wymienionym aktem 

prawnym zgłaszanie projektów odbywało się w okresie od 1 do 31 lipca 2017 roku. Głosowanie 

nad projektami zweryfikowanymi pozytywnie odbywało się 1 i 8 października w lokalach 

wyborczych zlokalizowanych w każdym z 16 osiedli Tarnobrzega. 

 Do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło 50 projektów (16 ogólnomiejskich 

i 34 osiedlowych) z czego 13 zweryfikowano negatywnie (8 projektów ogólnomiejskich 

i 5 projektów osiedlowych). Pod głosowanie poddanych zostało 37 projektów 

(8 ogólnomiejskich i 29 osiedlowych). 

 Poniższe tabele prezentują zweryfikowane pozytywnie projekty zgłoszone przez 

mieszkańców w kategorii projektów ogólnomiejskich i osiedlowych. 

 

Tabela 1. Projekty ogólnomiejskie zweryfikowane pozytywnie. 

Nr 
Tytuł projektu 

obywatelskiego 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Opis projektu (na podstawie 

formularza zgłoszeniowego) 

Przewidywan

y koszt 

projektu 

1. 
Dom wędrowca z 

sala warsztatową. 
ul. Wiślana 

Zadanie przewiduje budowę 

domu wędrowca z salą 

warsztatową w której odbywać się 

będą warsztaty i spotkania dla 

mieszkańców. Projekt zakłada 

zagospodarowanie poddasza na 

pokoje sypialniane. 

400 000,00 zł 

2. 

Droga dojazdowa do 

cmentarza 

parafialnego. 

Osiedle 

Wielowieś 

Zadanie przewiduje wykonanie 

nowej drogi dojazdowej do 

cmentarza parafialnego. 

400 000,00 zł 

3. 

Przedszkole dla 

zwierząt- wykonanie 

budynku dla zwierząt 

młodych, wykonanie 

i remont instalacji, 

dokończenie 

ogrodzenia 

schroniska. 

Osiedle 

Nagnajów 

Zadanie przewiduje wykonanie 

przedszkola dla zwierząt mające 

na celu pomoc chorym i 

okaleczonym zwierzętom. 

400 000,00 zł 

4. 
Tarnobrzeski 

AIRSCREEN- czyli 

Tereny nad 

Jeziorem 

Zadanie przewiduje budowę kina 

plenerowego dla mieszkańców 
200 000,00 zł 
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kino plenerowe dla 

tarnobrzeżan. 

Tarnobrzeskim 

oraz Parku 

Dzikowskiego 

Tarnobrzega. Dodatkowo zakup 

krzeseł, leżaków, lampionów. 

5. 

Park im. 

Młodzieżowego 

Ruchu Oporu. 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje stworzenie 

Parku im. Młodzieżowego Ruchu 

Oporu na terenie między ul. 

Zwierzyniecką 

a Sienkiewicza mające na celu 

nadania temu terenowi funkcji 

historycznej. 

400 000,00 zł 

6. 

Rozbudowa parkingu 

przy cmentarzu 

komunalnym w 

Sobowie. 

Osiedle Sobów 

Zadanie przewiduje budowę 

nowych miejsc parkingowych 

wraz z oświetleniem, wykonanie 

nowego wyjazdu z parkingu, 

przebudowę wjazdu wraz z 

przystankiem komunikacji 

miejskiej przy cmentarzu 

komunalnym. 

400 000,00 zł 

7. 

Rozbudowa Stanicy 

ZHP w miejscowości 

Olchowiec. 

Olchowiec, 

Gmina Czarna 

Zadanie przewiduje rozbudowę 

stanicy ZHP- zakup pawilonu 

letniskowego, modernizację 

rozdzielni elektrycznej, oraz 

wykonanie zewnętrznych 

sanitariatów. 

400 000,00 zł 

8. 

Przyrodniczo- 

edukacyjne 

zagospodarowanie 

kompleksu leśnego 

Kamionka ,,Poznaj 

swój las". 

Osiedle 

Miechocin 

Zadanie przewiduje 

zagospodarowanie Kompleksu 

leśnego Kamionka- utwardzenie 

ciągów komunikacyjnych, 

budowę nowego zbiornika 

wodnego, odmulenie istniejącego 

zbiornika, opracowanie i 

wykonanie ścieżki przyrodniczej. 

400 000,00 zł 

 

  



4 

 

Tabela 2. Projekty osiedlowe zweryfikowane pozytywnie 

Nr 
Tytuł projektu 

obywatelskiego 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Opis projektu  

Przewidywan

y koszt 

projektu 

1 

Park Street Workout 

połączony z mini 

siłownią dla 

seniorów. 

Osiedle 

Wielopole 

Zadanie przewiduje budowę 

Parku Street Workout oraz mini 

siłowni dla osób starszych. 

To wspaniały zamiennik siłowni 

pozwalający na różnorodność 

ćwiczeń. 

100 000,00 zł 

2 

Remont nawierzchni 

drogi wraz z 

instalacją oświetlenia 

ulicznego przy ul. 

Wyspiańskiego. 

Osiedle 

Wielopole 

Zadanie przewiduje remont 

nawierzchni drogi wraz z 

instalacja oświetlenia ulicznego. 

100 000,00 zł 

3. 

Remont Domu 

Ludowego na 

Osiedlu 

Mokrzyszów. 

Osiedle 

Mokrzyszów 

Zadanie przewiduje remont 

osiedlowego Domu Ludowego.  

Budynek służyć będzie 

mieszkańcom do celów 

kulturalno-sportowo-

wypoczynkowych. 

100 000,00 zł 

4. 

Rodzinny park 

rekreacyjny ,,Przy 

stadionie'' z nową 

siłownią i altaną. 

Osiedle 

Mokrzyszów 

Zadanie przewiduje budowę 

siłowni plenerowej, z sześcioma 

urządzeniami oraz altany 

z grillem. Całość ma stanowić 

kompleks rekreacyjno-sportowy 

dla młodych 

i starszych mieszkańców osiedla. 

100 000,00 zł 

 

5. 

Aktywny park 

rozrywki w Wielowsi 

,,Stawik" C.D. 

Osiedle 

Wielowieś 

Zadanie przewiduje dalszy ciąg 

realizacji projektu ,,Stawki"- 

oświetlenie obiektu, wykonanie 

miejsca na ognisko, 

zamontowanie ławek oraz 

wykonanie ,,toru przeszkód" dla 

dzieci i młodzieży. 

100 000,00 zł 

6. 

Chodnik przy ul. 

Wisłostrada na 

Osiedlu Nagnajów. 

Osiedle 

Nagnajów 

Zadanie przewiduje remont 

chodnika na ul. Wisłostrada. 
100 000,00 zł 

7. 
Remont ulicy 

Łokietka Etap II 

Osiedle 

Piastów 

Zadanie przewiduje remont ulicy 

Łokietka wraz z chodnikami. 
100 000,00 zł 

8. 

Remont alejki- 

chodnik od instalacji 

Natura 2000 do ul. 

Waryńskiego. 

Osiedle 

Przywiśle 

Zadanie przewiduje remont alejki 

z zachowaniem istniejącego 

oświetlenia oraz ławek 

parkowych. 

100 000,00 zł 

9. 

Budowa kanalizacji 

deszczowej ul. 

Ziołowa- Etap II- w 

zakresie budowa 

drogi od 

skrzyżowania z ul. 

Sadową w obrębie 

działek nr 267 i nr 

285 na odcinku 400 

m. 

Osiedle 

Podłęże 

Zadanie przewiduje remont drogi 

ulicy Ziołowej. 
100 000,00 zł 

10. 
Budowa siłowni 

zewnętrznej. 
Osiedle Sielec 

Zadanie przewiduje budowę 

siłowni zewnętrznej. 
50 000,00 zł 
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11. 
Budynek domu 

osiedlowego. 
Osiedle Sielec 

Zadanie przewiduje docieplenie 

ścian, wymiany ogrodzenia 

budynku domu osiedlowego. 

50 000,00 zł 

12. 

II etap- dokończenie 

zadania ,,Utworzenie 

ciągu pieszo-

rowerowego od 

Parku Dzikowskiego 

do Osiedla Dzików". 

Osiedle 

Dzików 

Zadanie przewiduje wykonanie II 

etapu rewitalizacji drogi 

gruntowej, utworzenia ciągu 

pieszo- rowerowego od Muzeum 

Przemysłu Siarkowego do Parku 

Dzikowskiego. 

100 000,00 zł 

13. 

II etap budowy 

parkingu dla 

samochodów 

osobowych i 

dostawczych przy ul. 

Tracza. 

Osiedle 

Wielopole 

Zadanie przewiduje wykonanie II 

etapu budowy parkingu dla 

samochodów osobowych i 

dostawczych na ulicy Tracza. 

100 000,00 zł 

14. 
Budowa placu zabaw 

na placu górnika. 

Osiedle Stare 

Miasto 

Zadanie przewiduje budowę placu 

zabaw na Placu Górnika. 
100 000,00 zł 

15. 

Budowa placu zabaw 

na terenie osiedla 

Serbinów- ul. 

Kwiatkowskiego 

(działka 3613/1). 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje budowę placu 

zabaw na terenie Osiedla 

Serbinów- ulica Kwiatkowskiego. 

100 000,00 zł 

16. 

Budowa placu zabaw 

na terenie osiedla 

Serbinów- ul. 

Sienkiewicza 

(działka 1385/24). 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje budowę placu 

zabaw na terenie Osiedla 

Serbinów- ulica Sienkiewicza. 

 

100 000,00 zł 

 

17. 
Monitoring na 

osiedlu Serbinów 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje instalacje 

monitoringu na terenie Osiedla 

Serbinów. 

100 000,00 zł 

18. 

Bramka do piłki 

nożnej tulejowana- 

7,32 x 2,44 szt. 2. 

Osiedle Ocice 

Zadanie przewiduje wykonanie 

dwóch sztuk bramek do piłki 

nożnej tulejowanych o wymiarach 

7,32 x 2,44. 

10 000,00 zł 

19. 

Plac zabaw z 

podłożem trawiastym 

z elementami do 

ćwiczeń na świeżym 

powietrzu. 

Osiedle Ocice 

Zadanie przewiduje budowę placu 

zabaw 

z podłożem trawiastym 

z elementami do ćwiczeń dla 

rodziców i dzieci na ulicy Błonie. 

90 000,00 zł 

20. 

Oświetlenie ulic: 

Starowiejskiej, Dąbie 

i ks. Adama Burdy. 

Osiedle Sobów 

Zadanie przewiduje wykonanie 

oświetlenia ulic: Starowiejskiej, 

Dąbie oraz ks. Adama Burdy. 

100 000,00 zł 

21. 
Sobów- Osiedle 

Marzeń. 
Osiedle Sobów 

Zadanie przewiduje dalszą 

rozbudowę Parku Olszynka w 

celu podniesienia atrakcyjności 

osiedla. 

100 000,00 zł 

22. 

,,Jeśli o naukę i 

zabawę chodzi- 

skorzystają wszyscy 

starsi oraz młodzi"- 

modernizacja placu 

zabaw oraz otoczenia 

wokół Przedszkola nr 

12 w Tarnobrzegu. 

Osiedle 

Serbinów 

Zadanie przewiduje modernizację 

placu zabaw oraz otoczenia wokół 

Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu. 

100 000,00 zł 
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23. 

Budowa nowego 

placu zabaw przy 

ulicy Kopernika (na 

wysokości bloków nr 

4 i 6 przy ulicy 

Kopernika). 

Osiedle 

Siarkowiec 

Zadanie przewiduje budowę 

nowego placu zabaw przy ulicy 

Kopernika na wysokości bloków 

nr 4 i 6. 

100 000,00 zł 

24. 

Remont chodników 

przy ul. Św. Barbary 

na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą 

Gruntową do 

skrzyżowania z ul. 

Sikorskiego. 

Osiedle 

Siarkowiec 

Zadanie przewiduje remont 

chodników przy ulicy Św. 

Barbary oraz dostosowanie ich do 

utworzenia brakującego odcinka 

trasy pieszo- rowerowej. 

100 000,00 zł 

25. 

Budowa siłowni 

zewnętrznej wraz 

z wykonaniem 

piłkochwytów na 

boisku. 

Osiedle 

Mokrzyszów 

Zadanie przewiduje budowę 

siłowni zewnętrznej wraz 

z wykonaniem piłkochwytów na 

boisku. Projekt ma na celu 

zapewnienie mieszkańcom 

spędzenia wolnego czasu oraz 

poprawy sprawności fizycznej. 

100 000,00 zł 

26. 

Budowa altany 

parkowej jako część 

kompleksu sportowo-

rekreacyjnego 

,,Dębowa Polana" na 

działce przy ulicy 

Wędkarskiej o nr 

475/20 

Osiedle 

Zakrzów 

Zadanie przewiduje budowę 

altany parkowej przeznaczonej na 

plenerowe okolicznościowe 

spotkania dla mieszkańców 

osiedla. 

100 000,00 zł 

27. 

II etap 

zagospodarowania 

terenu boiska przed 

budynkiem 

administracji TSM- 

budowa zadaszonej 

sceny i nasadzenia. 

Osiedle 

Dzików 

Zadanie przewiduje II etap 

zagospodarowania terenu boiska  

przed budynkiem TSM- budowa 

zadaszonej sceny oraz nasadzenia 

zieleni. 

100 000,00 zł 

28. 

Budowa oświetlenia 

ulicznego wzdłuż 

wewnętrznej drogi 

dojazdowej do 

nowego cmentarza 

parafialnego 

Osiedle 

Miechocin 

Zadanie przewiduje budowę 

oświetlenia ulicznego wzdłuż 

wewnętrznej drogi dojazdowej od 

nowego cmentarza parafialnego 

w Tarnobrzegu. 

100 000,00 zł 

29. 

Zagospodarowanie 

terenu użyteczności 

publicznej w 

rozwidleniu dróg 

gminnych – ul. 12 

Października, 

Długosza, i Orła 

zakresem 

obejmującego 

budowę 

napowietrznej 

siłowni, ciągu 

pieszego i urządzonej 

zieleni parkowej  

(Etap II). 

Osiedle 

Miechocin 

Zadanie przewiduje 

zagospodarowanie terenu 

użyteczności publicznej na 

Osiedlu Miechocin w rozwidleniu 

dróg gminnych – ulic: 12 

Października, J. Długosza i St. 

Orła- zakresem obejmującym: 

budowę napowietrznej siłowni, 

wykonanie ciągu dla pieszych, 

wykonanie urządzonej 

stylizowanej zieleni parkowej. 

100 000,00 zł 
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Głosowanie na projekty 

 W głosowaniu nad 29 projektami osiedlowymi mieszkańcy wybrali do realizacji 18. 

Z uwagi na możliwość wyboru projektów o najwyższej liczbie głosów, aż do wyczerpania puli 

środków dla każdego z osiedli (100 tys. zł) w dwóch osiedlach (Ocice i Sielec) do realizacji 

wybrano po dwa projekty. W pozostałych do realizacji wybrano po jednym projekcie. 

 Poniżej zamieszczona tabele przedstawiają wyniki głosowania na projekty zweryfikowane 

pozytywnie. Pogrubioną czcionka zaznaczono projekty wybrane do realizacji w 2018 roku.  

 

Tabela 3. Wyniki głosowania na projekty ogólnomiejskie. 

Lp. Tytuł projektu Ilość oddanych głosów 

1. 
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu 

komunalnym w Sobowie. 
1027 

2. 

Przedszkole dla zwierząt- wykonanie budynku dla 

zwierząt młodych, wykonanie i remont instalacji, 

dokończenie ogrodzenia schroniska. 

889 

3. Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego. 848 

4. 
Tarnobrzeski AIRSCREEN- czyli kino plenerowe dla 

tarnobrzeżan. 
686 

5. 

Przyrodniczo- edukacyjne zagospodarowanie 

kompleksu leśnego Kamionka  

,,Poznaj swój las". 

438 

6. Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu. 191 

7. Dom wędrowca z salą warsztatową. 169 

8. Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości Olchowiec. 97 
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Tabela 4. Wyniki głosowania na projekty osiedlowe. 

Tytuł projektu Ilość oddanych głosów 

OSIEDLE DZIKÓW 

II etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu 

pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do 

Osiedla Dzików". 

137 

II etap zagospodarowania terenu boiska przed 

budynkiem administracji TSM- budowa zadaszonej 

sceny i nasadzenia. 

54 

OSIEDLE MIECHOCIN 

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej 

drogi dojazdowej do nowego cmentarza parafialnego 

w Tarnobrzegu- Miechocinie  ozn. nr ewid. 164. 

26 

Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej 

położonego w Tarnobrzegu- Osiedlu Miechocin w 

rozwidleniu dróg gminnych- ulic: 12 Października, 

J. Długosza, i St. Orła zakresem obejmującego 

budowę napowietrznej siłowni, ciągu pieszego i 

urządzonej zieleni parkowej  (Etap II). 

163 

OSIEDLE MOKRZYSZÓW 

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem 

piłkochwytów na boisku. 
64 

Remont Domu Ludowego na Osiedlu Mokrzyszów. 82 

Rodzinny park rekreacyjny ,,Przy stadionie” 

z nową siłownią i altaną. 
98 

OSIEDLE NAGNAJÓW 

Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu 

Nagnajów. 
40 

OSIEDLE OCICE 

Bramka do piłki nożnej tulejowana - 7,32 x 2,44 szt. 

2. 
59 

Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do 

ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
108 

OSIEDLE PIASTÓW 

Remont ulicy Łokietka Etap II. 84 

OSIEDLE PODŁĘŻE 

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa- Etap 

II- w zakresie budowa drogi od skrzyżowania z ul. 
88 
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Sadową w obrębie działek nr 267 i nr 285 na 

odcinku 400 m. 

OSIEDLE PRZYWIŚLE 

Remont alejki- chodnik od instalacji Natura 2000 

do ul. Waryńskiego. 
186 

OSIEDLE SERBINÓW 

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. 

Kwiatkowskiego (działka 3613/1). 
106 

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. 

Sienkiewicza (działka 1385/24). 
65 

,,Jeśli o naukę i zabawę chodzi- skorzystają wszyscy 

starsi oraz młodzi"- modernizacja placu zabaw 

oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w 

Tarnobrzegu. 

312 

Monitoring na osiedlu Serbinów. 219 

OSIEDLE SIARKOWIEC 

Budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika 

(na wysokości bloków nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika). 
169 

Remont chodników przy ul. Św. Barbary na 

odcinku od skrzyżowania z ulicą Gruntową do 

skrzyżowania z ul. Sikorskiego. 

225 

OSIEDLE SIELEC 

Budowa siłowni zewnętrznej. 63 

Budynek domu osiedlowego 43 

OSIEDLE SOBÓW 

Oświetlenie ulic: Starowiejskiej, Dąbie i ks. Adama 

Burdy 
127 

Sobów- Osiedle Marzeń 621 

OSIEDLE STARE MIASTO 

Budowa placu zabaw na Placu Górnika. 83 

OSIEDLE WIELOPOLE 

II etap budowy parkingu dla samochodów 

osobowych i dostawczych przy ul. Tracza. 
181 

Park Street Workout połączony z mini siłownią dla 

seniorów. 
75 

Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją 

oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego. 
58 

OSIEDLE WIELOWIEŚ 

Aktywny park rozrywki w Wielowsi ,,Stawik" cd. 566 
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OSIEDLE ZAKRZÓW 

Budowa altany parkowej jako część kompleksu 

sportowa - rekreacyjnego ,,Dębowa Polana" na 

działce przy ulicy Wędkarskiej o nr 475/20. 

209 
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REALIZACJA WYŁONIONYCH PROJEKTÓW 

 

 W 2018 roku zakończyły się prace inwestycyjne dotyczące 17 projektów osiedlowych 

z 19, które znalazły się w budżecie Miasta Tarnobrzega na 2018 rok. Realizacja dalszych dwóch 

zakończyła się w kwietniu 2019 roku. Na dzień sporządzania niniejszego raportu wszystkie 

projekty osiedlowe na 2018 rok zostały zrealizowane. Do realizacji pozostał jedynie jeden 

projekt ogólnomiejski „Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie”. 

 

Tabela 5. Projekty budżetu obywatelskiego na 2018 rok zrealizowane w 2018 roku. 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Zakres 

Koszty 

realizacji 

w  zł  brutto 

1. 

Rodzinny park 

rekreacyjny Przy 

Stadionie z nową 

siłownią i altaną 

20.11.2018 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/ Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu 

Mokrzyszów w Tarnobrzegu na podłożu z 

kostki brukowej wraz z urządzeniami na 

podłożu bezpiecznym ze sztucznej trawy o 

kolorze zielonym oraz montaż elementów 

strefy relaksu: montaż betonowego stołu do 

gry w tenisa stołowego, montaż ławek, koszy 

na śmieci, stojaka na rowery, nasadzenia 

krzewów i drzew, budowa ogrodzenia; 

budowa drewnianej altany o wym. 5,0 x 6,0 

m, budowa chodnika, budowa utwardzenia 

terenu wokół altany oraz stołu 

151 848,09 zł 

 

25 000,00 zł 

dofinansowanie 

ze środków 

Ministerstwa 

Sportu i 

Turystyki w 

ramach 

„Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej o 

charakterze 

wielopokolenio

wym – Otwarte 

Strefy 

Aktywności 

(OSA) 

EDYCJA 2018” 

2. 

Jeśli o naukę i 

zabawę chodzi – 

skorzystają 

wszyscy starsi 

oraz młodzi” – 

modernizacja 

placu zabaw oraz 

otoczenia wokół 

Przedszkola nr 12 

14.08.2018 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia 

wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu: 

budowa altany, wymiana zadaszenia nad 

piaskownicami, wymiana nawierzchni 

chodnika, remont oświetlenia, rozbudowa 

instalacji monitoringu, wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej z kory, dostawa i 

montaż urządzeń zabawowych (szt. 6), ławki 

z oparciem (szt.3), kosz na śmieci, stojak na 

rowery (szt. 1), wyposażenie altany - kpl. 

grillowy (stolik + ławeczki: 6 szt.), 

112 827,62 zł 
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3. 

Budowa siłowni 

zewnętrznej – Os. 

Sielec 

27.11.2018 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/ Budowa siłowni plenerowej: składająca się 

z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: stołu 

do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z 

oparciem, kosza na śmieci, tablicy z 

regulaminem oraz trzech stojaków na rowery, 

nasadzeń tawuł japońskich w odm. 

„Goldflame”; wykonanie nawierzchni pod 

urządzenia siłowni – nawierzchnia 

bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze 

zielonym, amortyzująca upadek; wykonanie 

ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru 

piaskowego; demontaż części istniejącego 

ogrodzenia a następnie montaż jego w 

nowym miejscu. 

75 023,05 zł 

 

25 000,00 zł  

dofinansowanie 

ze środków 

Ministerstwa 

Sportu i 

Turystyki w 

ramach 

„Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej o 

charakterze 

wielopokolenio

wym – Otwarte 

Strefy 

Aktywności 

(OSA) 

EDYCJA 2018” 

4. 

Budynek Domu 

Osiedlowego – 

Osiedle Sielec 

13.07.2018 

1/Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/ docieplenie 3 ścian zewnętrznych 

styropianem grub. 12 cm, docieplenie cokołu 

styrodurem grub. 6 cm, wymiana obróbek 

blacharskich przy 7 oknach, wymiana 

ogrodzenia po stronie wschodniej, wtopienie 

istniejących piorunochronów fi 8 mm w rurę 

fi 10 mm i zatopienie   

w styropianie  oraz wykonanie złącza 

kontrolnego. 

52 235,00 zł 

5. 

Sobów – Osiedle 

Marzeń 

– etap I 

30.11.2018 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej: budowa sieci alejek 

ułatwiających dostęp do obiektów 

rekreacyjnych wraz z ławkami, budowa 

oświetlenia, dostawa i montaż zewnętrznego 

stołu do tenisa stołowego, nasadzenia drzew i 

krzewów, 

2/ Załadunek, transport i rozładunek ziemi w 

ilości 1100,00 m3. 

3/ Roboty ziemne, obrzeża betonowe o wym. 

20x6 cm na ławie betonowej, podbudowa z 

kruszywa łamanego o grub. 15 cm, 

nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm 

99 741,00 zł 
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(kolor szary i czerwony) na podsypce 

cementowo-piaskowej 

6. 

Budowa placu 

zabaw na Placu 

Górnika 

30.11.2018 

- roboty przygotowawcze 

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni (typu 

trawa syntetyczna) placu zabaw 

- dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw 

99 761,14 zł 

7. 

Aktywny park 

rozrywki w 

Wielowsi 

„Stawik” – cd. 

08.05.2018 

- wykonanie miejsca na ognisko, 

zabezpieczenie paleniska, montaż ławek, 

dostawa i montaż ławek na widowni, dostawa 

i montaż ławek parkowych, wykonanie 

oświetlenia obiektu (lampy parkowe) 

98 923,73 zł 

8. 

Zagospodarowani

e terenu 

użyteczności 

publicznej 

położonego w 

Tarnobrzegu – 

Osiedle 

Miechocin w 

rozwidleniu dróg 

gminnych - ul. 12 

Października, J. 

Długosza i St. 

Orła 

30.04.2019 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/Budowa siłowni plenerowej na osiedlu 

Miechocin w Tarnobrzegu, składająca się z 

sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch 

stołów do gry w szachy/warcaby, czterech 

ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z 

regulaminem oraz pięciu stojaków na rowery, 

nasadzeń tawuł japońskich w odm. 

„Goldflame”, tawuł japońskich w odm. 

„Little Princess”; wykonanie nawierzchni pod 

urządzenia siłowni – nawierzchnia 

bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze 

zielonym, amortyzująca upadek; wykonanie 

ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru 

szarego. 

115 387,02 zł 

 

25 000,00 zł 

(dofinansowani

e ze środków 

Ministerstwa 

Sportu i 

Turystyki w 

ramach 

„Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej o 

charakterze 

wielopokolenio

wym – Otwarte 

Strefy 

Aktywności 

(OSA) 

EDYCJA 

2018”) 

9. 

Budowa altany 

parkowej jako 

część kompleksu 

sportowo-

rekreacyjnego 

„Dębowa Polana” 

na działce przy ul. 

Wędkarskiej o nr 

475/20– Etap I. 

30.04.2019r. 

1/Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej: budowa altany parkowej na ok. 

100 osób, składającej się z części konsumpcyjnej, 

tanecznej oraz niezadaszonego zewnętrznego 

tarasu, pomieszczenie gospodarcze oraz mini-bar z 

ladą barową. 

2/ roboty ziemne i fundamentowe, roboty 

posadzkowe altany i tarasu, konstrukcja altany, 

roboty pokrywcze, obróbki blacharskie, stolarka 

okienna i drzwiowa 

137 743,73 zł 
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10. 

Plac zabaw z 

podłożem 

trawiastym z 

elementami do 

ćwiczeń na 

świeżym 

powietrzu – Os. 

Ocice  

30.04.2019r. 

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej 

2/ Budowa siłowni plenerowej na osiedlu 

Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, 

składająca się z sześciu urządzeń siłowych 

oraz trzech urządzeń sprawnościowych; 

nawierzchnia: pod urządzenia sprawnościowe 

- nawierzchnia bezpieczna z materiałów 

przepuszczalnych, układanych z mat 

gumowych 100 cm x 150 cm, amortyzujących 

upadek dzieci; pod urządzenia siłowni - 

nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy 

w kolorze zielonym, amortyzująca upadek; 

cześć komunikacyjna z kostki betonowej 

koloru piaskowego łączącą urządzenia 

sprawnościowe z urządzeniami zabawowymi; 

strefa relaksu: stół do gry w szachy/warcaby, 

cztery ławki z oparciem, kosz na śmieci, dwie 

tablice z regulaminem oraz trzy stojaki na 

rowery; ogrodzenie urządzeń 

sprawnościowych: ogrodzenie panelowe 

wysokości 1,00 m. wraz z furtką; nasadzenia 

tawuł japońskich w odm. „Goldflame”. 

134 438,70 zł 

 

50 000,00 zł 

(dofinansowani

e ze środków 

Ministerstwa 

Sportu i 

Turystyki w 

ramach 

„Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej o 

charakterze 

wielopokolenio

wym – Otwarte 

Strefy 

Aktywności 

(OSA) 

EDYCJA 

2018”) 

11, 

Chodnik przy ul. 

Wisłostrada na 

osiedlu Nagnajów. 

11.07.2018  

-  

15.10.2018 

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane: 

- budowa chodnika przy ulicy Wisłostrada na 

osiedlu Nagnajów, od skrzyżowania z ul. 

Wisłostrady z ul. Zakładową w kierunku ul. 

Św. Józefa w km od 0+570 do 0+742 oraz od 

skrzyżowania z ul. Wisłostrada z ul. 

Nadwiślańską w kierunku Tarnobrzega w km 

od 0+802 do 0+839, o szerokości 2m w 

technologii kostki brukowej betonowej. 

Dokumentacja: 

7 800,00 zł 

brutto 

 

Roboty 

budowlane:  76 

217,39 zł brutto 

12, 

Przebudowa 

nawierzchni ulica 

Ziołowa - Etap II. 

19.07.2018  

- 

 24.09.2018 

Roboty budowlane: 

- przebudowa nawierzchni ul. Ziołowej od 

skrzyżowania z ul. Sadową w Tarnobrzegu, 

na odcinku 365 mb, o szerokości 3m w 

technologii kostki brukowej betonowej. 

Roboty 

budowlane:  

246 000,00 zł 

brutto 

13. 

Przebudowa 

chodników przy 

ul. Św. Barbary na 

odcinku od 

skrzyżowania z ul. 

Gruntową do 

skrzyżowania z ul. 

Sikorskiego. 

24.07.2018  

- 

 15.10.2018 

1. Dokumentacja projektowa. 

2. Roboty budowlane: 

- przebudowa chodnika (strona lewa) przy ul. 

Św. Barbary od skrzyżowania z ulicą 

Gruntową do skrzyżowania z ulicą 

Sikorskiego na odcinku 217 mb, o szerokości 

3m w technologii kostki brukowej betonowej. 

Dokumentacja: 

6 300,00 zł 

brutto 

 

Roboty 

budowlane: 127 

098,25 zł brutto 
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14. 

Przebudowa ulicy 

Łokietka -   Etap 

II. 

21.05.2018  

-  

27.08.2018 

Roboty budowlane: 

- wykonanie chodnika (lewa strona) na ulicy 

Łokietka w Tarnobrzegu w km: od 0+003 do 

0+412, na odcinku 347 mb, o szerokości 1,5m 

w technologii kostki brukowej betonowej, 

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej (lewa 

strona). 

Roboty 

budowlane: 172 

799,01 zł brutto 

15. 

Utworzenie ciągu 

pieszo-

rowerowego od 

Parku 

Dzikowskiego do 

osiedla Dzików - 

Etap II. 

21.02.2018  

-  

07.05.2018 

Roboty budowlane: 

- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w km: 

od 0+226 do 0+500, tj. na odcinku 274 mb, o 

szerokości 2,5 m w technologii kostki 

brukowej betonowej. 

Roboty 

budowlane:  88 

608,14 zł brutto 

16. 

Remont alejki – 

chodnika od 

instalacji Natura 

2000 do 

skrzyżowania z ul. 

Waryńskiego w 

Tarnobrzegu. 

18.01.2018  

–  

20.07.2018 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Roboty budowlane: 

Ciąg chodnikowy wykonany w technologii: 

- warstwa odsączająca z piasku grubości 15 

cm., podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

wraz z zaklinowaniem o łącznej grubości po 

zagęszczeniu 15 cm.   podsypka cementowo – 

piaskowa gr. 4 cm.,   kostka brukowa 

betonowa gr. 8 cm. Długość chodnika  232 

mb, szerokości  3 mb. z nawiązaniem do 

ciągów istniejących.    Ogólna powierzchnia  

739 m2 . 

Plantowanie terenu wraz z humusowaniem i 

obsianiem trawą na powierzchni 462 m2 . 

Dokumentacja: 

6 500,00 zł 

brutto 

 

Roboty 

budowlane: 

104 098,65 zł 

brutto 

17. 

Budowa parkingu 

dla samochodów 

osobowych  

i dostawczych 

przy ul. Tracza. 

24.04.2018  

–  

09.08.2018 

1. Dokumentacja projektowa (nadzór 

autorski). 

2. Roboty budowlane w zakresie: 

Budowa parkingu dla samochodów 

osobowych i dostawczych przy ul. Tracza na 

30 miejsc postojowych, budowa chodnika  

z kostki betonowej, poszerzenie jezdni ul. 

Tracza o nawierzchni asfaltowej, 

odwodnienie parkingu, montaż ogrodzenia 

panelowego, zieleń, sadzenie drzew, 

wykonanie oznakowania pionowego i 

poziomego, oświetlenie uliczne, przebudowa 

i zabezpieczenie kolizji 

elektroenergetycznych, monitoring. 

Nadzór 

autorski: 

369,00 zł brutto 

 

Roboty 

budowlane:  

259 956,38 zł 

brutto 
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18. 

Zakup bramek do 

piłki nożnej – Os. 

Ocice 
20.03.2018r. 

Dostawa i montaż 2 szt. bramek do piłki 

nożnej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu 

1/Bramka do piłki nożnej o wym. 7,32 x 2,44 

m – szt.2 

Materiał: aluminium owal 120/100 mm z 

podwójnymi żebrami wzmacniającymi. 

Rama główna bramki malowana metoda 

proszkowa na kolor biały. 

Komplet stanowią: 

- rama główna bramki – 2 szt. 

- tuleje mocujące wraz z deklami 

zaślepiającymi, - 2 kpl. 

- słupki odciągowe do naprężania siatki, 

osadzane w tulejach – 2 kpl. 

- ramka dolna do zamocowania dolnego 

brzegu siatki, składana do góry – 2 szt. 

- siatka do bramki, wykonana z PE, grubość 

splotu 4 mm, głębokość siatki góra/dół - 200 

cm – 2 szt., 

9 963,00 zł 

 


