
Budżet Obywatelski Miasta Tarnobrzega na rok 2016 – lista projektów poddanych pod głosowanie 
 

Nr Nazwa projektu Pomysłodawc

a 

Miejsce realizacji 

projektu 

Opis projektu 

(na podstawie formularza 

zgłoszeniowego) 

Przewidywany 

koszt 

projektu 

1. Wykonania siłowni i ścianki 

wspinaczkowej na boisku 

Gimnazjum Nr 3 przy ul. 

Dekutowskiego. 

 

Rada Osiedla 

„Wielopole” 

Boisko Gimnazjum 

Nr 3 przy ul. 

Dekutowskiego 17 

Zadanie przewiduje ustawienie na boisku 

urządzeń aerobowych i siłowych, oraz 

ścian6y wspinaczkowej na świeżym 

powietrzu. Inwestycja ta wspaniale 

wkomponowałaby się w to miejsce i 

pozwoliłaby młodzieży i osobom 

starszym aktywnie spędzać wolny czas. 

 

 

200 000, 00 zł 

2. Wykonania mini siłowni na 

boisku szkoły podstawowej nr 4 

przy ul. Wyspiańskiego 10. 

 

Rada Osiedla 

„Wielopole” 

Boisko Szkoły 

Podstawowej Nr 4 

Zadanie przewiduje zamontowanie 

urządzeń aerobowych (zestaw mini) dla 

dzieci i młodzieży. Inwestycja byłaby 

uzupełnieniem ćwiczeń dla dzieci 

korzystających z placu zabaw, jak 

również pozwoliłaby starszym dzieciom 

podtrzymywać sprawność fizyczną i 

spędzać 2wolny czas od nauki. W pobliżu 

nie ma podobnego miejsca do ćwiczeń, a 

dzięki tej lokalizacji młodzież z osiedla 

miałaby możliwość dodatkowego zajęcia 

w wolnym czasie. 

 

 

55 000,00 zł 

3. Modernizacja terenu 

usytuowanego pomiędzy 

blokami ul. Mickiewicza 5 i 5a 

 

Rada Osiedla 

„Wielopole” 

Teren pomiędzy 

blokami ul. 

Mickiewicza 5 i 5A 

Zadanie przewiduje remont chodników, 

wykonie większej ilości miejsc 

postojowych oraz poszerzenie i 

udrożnienie drogi dojazdowej 

ewakuacyjnej do budynku Urzędu Miasta. 

 

 

290 000,00 zł 

4. Przebudowa drogi gminnej ul. 

Siewna 

 

Zarząd 

Osiedla 

Mokrzyszów 

Os. Mokrzyszów Wykonanie nowej podbudowy oraz nowej 

nawierzchni bitumicznej na długości ok. 

130mb 

60 000,00 zł 



5. Przebudowa drogi gminnej ul. 

Zakole 

 

Zarząd 

Osiedla 

Mokrzyszów 

Os. Mokrzyszów Ulica ta jest w części wykonana przy 

modernizacji 871.  Pozostało do 

wykonania ok. 300mb tj. podbudowa i 

nawierzchnia bitumiczna . 

90 000,00 zł 

6. Przebudowa drogi gminnej ul. 

Zaułek 

 

Zarząd 

Osiedla 

Mokrzyszów 

Os. Mokrzyszów Wykonie podbudowy oraz nowej 

nawierzchni bitumicznej – odprowadzenie 

wody burzowej do ul. Chrobaka. Długość 

80 mb. 

60 000,00 zł 

7. Przebudowa drogi wewnętrznej 

ul. Jagielskiego 

 

Zarząd 

Osiedla 

Mokrzyszów 

Os. Mokrzyszów Wykonanie obustronnego 

okrawężnikowania, wykonanie 

podbudowy, wykonanie nowej 

nawierzchni bitumicznej – wykonanie  

oświetlenia ulicznego. 

100 000,00 zł 

8. Przebudowa drogi wewnętrznej 

boczna Sienkiewicza 

 

 

Zarząd 

Osiedla 

Mokrzyszów 

Os. Mokrzyszów Wykonanie obustronnego 

okrawężnikowania ulicy na długości 

około 400mb. Wykonanie nowej 

podbudowy wraz z wykonaniem nowej 

nawierzchni bitumicznej. Wykonanie 

oświetlenia ulicznego. 

450 000,00 zł 

9. Budowa placu zabaw wraz z 

siłownia napowietrzną Osiedle 

Mokrzyszów 

 

Zarząd 

Osiedla 

Mokrzyszów 

Os. Mokrzyszów Wykonanie standardowych urządzeń 

zabaw dla dzieci spełniające wymogi 

bezpieczeństwa dla bawiących się1) 

dzieci. Zamontowanie urządzeń siłowni 

napowietrznej, wykonanie częściowego 

ogrodzenia oraz zamontowanie minimum 

4 opraw elektrycznych oświetlenia. 

350 000,00 zł 

10. „A do Z - dostosowanie filii nr 

1 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej do potrzeb osób 

starszych, niewidomych i słabo 

widzących. 

 

Wiesława 

Marzec 

Miejska Biblioteka 

Publiczna im. dr. 

Michała Marczaka 

w Tarnobrzegu – 

Filia nr 1, ul. M 

Dąbrowskiej 31A. 

Projekt zakłada wyposażenie fili nr 1 

MBP w Tarnobrzegu w stanowisko 

przeznaczone dla osób niewidomych, 

słabo widzących oraz starszych. Projekt 

ten przewiduje zakup profesjonalnego 

sprzętu audio-video pozwalającego min. 

70 000,00 zł 



na odtwarzanie filmów z audio 

deskrypcją. W ramach projektu 

przewidziano również zakup wydawnictw 

(poradników, przewodników, atlasów) w 

języku brajla i druku powiększonym, jak 

również dodatkowych gier planszowych. 

11. Remont drogi dojazdowej i 

parkingu przy bloku Moniuszki 

16 

 

Rada Osiedla 

„ Przywiśle”  

i Zarząd 

wspólnoty 

Mieszkaniowe

j Moniuszki 

16 

ul. Moniuszki 16 Projekt przedstawia remont drogi 

dojazdowej do bloku przy ul. Moniuszki 

16 oraz parkingu znajdującego się przed 

blokiem. Głównym założeniem jest 

wymiana nawierzchni drogi i parkingu 

oraz dokładne wydzielenie miejsc 

postojowych. Ponadto podczas remontu 

należy uwzględnić instalacje 

odwodnienia. 

120 000,00 zł 

12. Rewitalizacja Placu Górnika Zarząd 

Osiedla Stare 

Miasto 

Plac Górnika Założeniem projektu jest 

przeprojektowanie i zmiana wyglądu 

Placu Górnika, placu u zbiegi ul. 

Sandomierskiej i wejścia do parku 

Dzikowskiego celem osiągnięcia: 

- poprawy wizerunku i estetyki Pl. 

Górnika; rozbiórka istniejących 

elementów malej architektury, budowa 

alejek spacerowych, nasadzenia roślin 

ozdobnych, oświetlenie parkowe 

- zwiększenie funkcjonalności Placu oraz 

terenów przyległych; montaż ławek, 

montaż urządzeń do rekreacji dla dzieci , 

przebudowa boiska 

- poprawa rozwiązań komunikacyjnych 

wokół Placu; budowa ok. 10 miejsc 

postojowych 

218 000,00 zł 



13. Strefa Sportu i rekreacji – 

Tereny za budynkiem szkoły 

podstawowej nr 10 

 

Zarząd 

Osiedla 

Serbinów – 

Adam Rębisz 

Tereny za 

budynkiem Szkoły 

Podstawowej nr 10 

Projekt zakłada realizację 

ogólnodostępnej strefy aktywności 

fizycznej jako istotny wkład w 

indywidualna, społeczną jakość życia 

mieszkańców Tarnobrzega. Planowana 

strefa sportu i rozrywki to oferta 

specjalnych korzyści, otwarta na potrzeby 

osób w różnym wieku .  projekt zakłada 

budowę: bieżni lekkoatletycznej gdł. 200 

m wraz ze skoczą w dal, trzech 

betonowych stanowisk do grania w tenis 

stołowy, boisko do koszykówki w miejscu 

starego, boisko do siatkówki plażowej, 18 

torów Avantgarde do gry w mini golfa, 3 

stanowisk do gry w szachy, 3 stanowiska 

do gry w boule, zielona sala lekcyjna 

(altana o pow. Ok. 30 m² 

950 000,00 zł 

14. Poprawa atrakcyjności miasta 

poprzez budowę Miejskiego 

Parku Rozrywki – etap I 

opracowanie dokumentacji 

projektowej 

Piotr Kowalik Park wokół Zamku 

Dzikowskiego – 

teren od Arboretum 

do końca muru 

wzdłuż  

ul. Sikorskiego. 

Projekt ma być pierwszym etapem 

docelowej inwestycji. Teren jest 

nieużytkowany, nieoświetlony.  Postawnie 

parku rozrywki tj. kompleksu złożonego z 

dużego placu zabaw, małej sceny wraz z 

zapleczem oraz bazy umożliwiającej 

sezonowe funkcjonowanie obiektu 

gastronomicznego. 

30 000,00 zł 

15. Budowa parkingu dla 

samochodów osobowych dla 

potrzeb mieszkańców bloków 

mieszkalnych przy ul. 

Dąbrowskiej 4, 6, 8 jak również 

osób korzystających z 

archiwum 

Lisik 

Stanisław 

ul. Dąbrowskiej 4, 

6, 8 

Budowa parkingu dla samochodów 

osobowych dla potrzeb mieszkańców 

bloków mieszkalnych przy ul. 

Dąbrowskiej 4, 6, 8 jak również osób 

korzystających z archiwum. Wymiary 

parkingu 96, 0 m x 12,0 m. Budowa 

parkingu przyczyniłaby się do 

100 000,00 zł 



zaprzestania parkowania na trawnikach 

oraz terenach zielonych. 

16. Aktywny Park Rozrywki w 

Wielowsi „Stawik”, tereny przy 

boisku sportowym w Wielowsi 

 

Rada osiedla 

Paweł Wolski 

Os. Wielowieś 

tereny zielone przy 

boisku sportowym 

Projekt obejmuje zagospodarowanie 

terenów zielonych poprzez wykonanie: 

Siłowni na świeżym powietrzu, boiska do 

siatkówki plażowej, placu zabaw dla 

dzieci, altany do grillowania z 

ławeczkami, ścieżki zdrowia, 

oczyszczenie stawu i zarybienie, 

wyznaczenie miejsca na ogniska, 

wykonanie chodników do wykonanych 

obiektów , oświetlenie obiektu oraz 

adaptacja istniejącego zadaszenia pod 

występy 

350 000,00 zł 

 

17. 

Budowa siłowni zewnętrznej w 

parku osiedlowym w Sobowie 

Zarząd 

Osiedla 

Sobów 

Działka nr 1166, 

obręb Sobów 

Osiedle Sobów nie posiada placu do 

spędzania wolnego czasu na świeżym 

powietrzu.  projekt będzie służył 

wszystkim mieszkańcom osiedla. 

40 000,00 zł 

 

 

18. 

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego na terenie 

Osiedla Sielec 

Janusz 

Maciurzyński 

Osiedle Sielec, 

część działki nr 

ewid. 360/5, Obręb 

7 (Sielec) 

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego 

boiska do koszykówki, tenisa ziemnego i 

siatkówki na ogrodzonym terenie.  Projekt 

ten zakłada również wykonanie mini 

placu zabaw oraz wolnostojący stół do 

tenisa stołowego. 

 

 

250 000,00 zł 

 

19. Budowa alejek w parku 

osiedlowym w Sobowie 

Zarząd 

Osiedla 

Sobów 

Osiedle Sobów, 

działka nr ewid. 

1166 

Projekt zakłada budowę alejek w parku 

osiedlowym w Sobowie, powierzchnia 

alejek około 300 m 2. Projekt ten będzie 

służył wszystkim mieszkańcom osiedla 

314 000,00 zł 

20. Oświetlenie ulicy Olszowej Zarząd 

osiedla 

Sobów 

Osiedle Sobów: 

działki nr 1170 i 

1174. 

Projekt zakłada oświetlenie ulicy 

Olszowej. Projekt ten będzie służył 

wszystkim mieszkańcom osiedla 

43 000,00 zł 

21. Osiedlowy kącik rekreacyjno – Zarząd Osiedle Zakrzów, Projekt dotyczy modernizacji istniejącego 170 000,00 zł 



wypoczynkowy w Zakrzowie Osiedla 

Zakrzów 

Plac Ludowy zbiornika wodnego na Osiedlu Zakrzów 

przy Placu Ludowymi urządzenia w tej 

sferze kącika do rekreacji, wypoczynku i 

spotkań dla mieszkańców wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą takim 

miejscom typu: ławki, stoliki plenerowe, 

chodniki, kosze na śmieci oraz tereny 

zielone (trawniki, drzewa, krzewy). 

22. Bezpieczne Serce w 

Tarnobrzegu 

Zarząd 

Oddziału 

Miejskiego 

ZOSP RP w 

Tarnobrzegu 

Miasto Tarnobrzeg Projekt polega na zakupie defibrylatorów 

AED i rozmieszczeniu ich w miejscach 

ogólnie dostępnych przez 24 na dobę na 

terenie całego Miasta Tarnobrzega. osiem 

defibrylatorów na osiedlach wiejskich na 

bazie jednostek OSP a sześć na terenie 

miasta miedzy innymi w urzędzie Miasta, 

MOSIR Tarnobrzeg czy tez Jezioro 

Tarnobrzeskie. Dodatkowo zakup jednego 

defibrylatora ćwiczebnego oraz 

przeszkolenie około 150 osób z zasad 

użycia defibrylatora. 

97 850,00 zł 

23. Budowa siłowni na świeżym 

powietrzu dla osiedla Ocice 

Zarząd 

Osiedla  

Ocice 

Plac przy  

ul. Błonie 

Projekt w założeniu ma pobudzić kulturę 

fizyczną młodzieży oraz aktywizację osób 

starszych (mieszkańców) osiedla Ocice. 

Ma być również wyrównaniem szansy 

dostępu do elementów infrastruktury 

sportowej dla małych Osiedli. 

120 000,00 zł 

24. Zagospodarowanie terenu 

użyteczności publicznej 

położonego w Tarnobrzegu – 

osiedlu Miechocin w 

rozwidleniu dróg gminnych- 

ulic: 12 Października, J. 

Zarząd 

Osiedla 

Miechocin 

Osiedle Miechocin Projekt przewiduje wykonanie placu 

zabaw, napowietrzną siłownię, elementy 

małej architektury ogrodowej, oświetlenie 

parkowe, budowę chodnika, budowa 

drogi. Miejsce to pozwoli na stworzenie 

jednego z ciekawszych miejsc dla 

700 000,00 zł 



Długosza i St. Orła. 

 

wypoczynku i relaksu mieszkańców. 

25. Modernizacja drogi gminnej – 

ul. 12 Października 

Zarząd 

Osiedla 

Miechocin 

Osiedle Miechocin Kompleksowa przebudowa drogi dotyczy 

odcinka o łącznej długości 1150 mb licząc 

od miejsca zjazdu z  

ul. J. Długosza w kierunku kompleksu 

leśnego kamionka. 

600 000,00 zł 

26. Modernizacja dróg gminnych w 

układzie 

ul. Piaskowa – ul. Czerwonego 

Krzyża 

Zarząd 

Osiedla 

Miechocin 

Osiedle Miechocin Kompleksowa przebudowa dróg 

gminnych w układzie komunikacyjnym 

ul. Piaskowa – ul. Czerwonego Krzyża. 

355 000,00 zł 

27. Budowa terenowej edukacyjnej 

ścieżki przyrodniczo – 

historycznej w zabytkowym 

parku tarnowskich na Dzikowie 

w Tarnobrzegu 

Anna Stec Park Tarnowskich 

na Dzikowie w 

Tarnobrzegu 

Projekt ten obejmuje zaprojektowanie i 

montaż następujących elementów ścieżki: 

10 tablic informacyjno-edukacyjnych, 100 

tabliczek formatu A4 zlokalizowanych w 

otoczeniu najbardziej interesujących 

gatunków roślin itp., 2 dużych ław jako 

miejsce odpoczynku . 

 

33 500,00 zł 

28. Monitoring - Piastów. 

 

Agnieszka 

Korczak 

Pasaż rekreacyjny 

Leszka Białego – 

oś. Piastów 

Projekt zakłada instalację dwóch kamer 

wraz z antenami umożliwiającymi 

transmisje bezprzewodową na pasażu 

Leszka Białego. Sieć kamer będzie 

pracować w systemie cyfrowym, 

bezprzewodowym z możliwością 

zdalnego sterowania ruchem kamer. 

38 500,00 zł 

29 Rewitalizacja trasy spacerowo-

rowerowej z Parku 

Dzikowskiego do osiedla 

Dzików oraz przyległego oczka 

wodnego. 

 

Bożena 

Kapuściak 

Park Dzikowski – 

Osiedle Dzików 

Projekt obejmuje utworzenie ciągu 

pieszo-rowerowego, rewitalizację 

istniejącej drogi gruntowej przebiegającej 

od parku Dzikowskiego do Muzeum 

Miasta Tarnobrzega położonego na 

osiedlu Dzików, a także rewitalizację 

381 000,00 zł 



 

 

 

oczka wodnego wraz z jego otoczeniem. 

30. Budowa Kompleksu 

Sportowego przy  

ul. Kopernika 

 

Zarząd 

Osiedla 

„Siarkowiec” 

Plac przy 

Gimnazjum nr 2, 

obok siłowni na 

świeżym powietrzu 

i boiska sportowego 

zrealizowanego w 

ramach programu 

„Blisko Boisko”. 

W założeniu projekt ma być rozbudową 

kompleksu sportowego usytuowanego na 

działce przy Gimnazjum nr 2 (ul. 

Kopernika). Projekt zakłada budowę 

boiska do tenisa ziemnego wraz ze 

ścianką treningową, boiska do siatkówki, 

koszykówki oraz betonowych stołów do 

ping ponga i dwóch stolików szachowych. 

Dodatkowo kompleks byłby wyposażony 

w elementu placu zabaw dla dzieci. 

650 000,00 zł 

31. „Zbudujmy razem ścianę – 

niech połączy nas wspinanie” 

Centrum wspinaczki górskiej 

Arkadiusz 

Błasiak 

Tereny Miejskiego 

Ośrodka Sportu  

i Rekreacji  

w Tarnobrzegu  

ul. Niepodległości 2 

Projekt będzie podzielony na dwa etapy. 

Etap pierwszy będzie polegał na poddaniu 

całości budynku termo-renowacji w celu 

uzyskania jak najmniejszych kosztów 

utrzymania. Etap drugi to budowa ściany 

wspinaczkowej i bulderów. 

600 000,00 zł 

32. Przebicie – połączenie ul. 

Kochanowskiego z ul.  

1-go Maja 

 

Władysław 

Rogalski 

ul.Kochanowskiego 

z ul. 1-go Maja 

Wykonanie przebicia jednokierunkowego 

ul. Kochanowskiego z ul. 1 – go Maja 

850 000,00 zł 

33. Rewitalizacja terenu obok 

Muzeum Historycznego Miasta 

Tarnobrzega (Spichlerz) na 

osiedlu Dzików i budowa gry 

plenerowej. 

 

 

Magdalena 

Kwiatkowska 

– Kozik 

Tarnobrzeg osiedle 

Dzików 

Założeniem projektu jest promocja miasta 

poprzez poprawę estetyki terenów 

będących jego wizytówką. Projekt 

zostanie zrealizowany przez rewitalizację 

obszaru działek i budowę gry plenerowej 

wraz z oświetleniem i monitoringiem. 

153 000,00 zł 


