
 

 

 

 

RAPORT O STANIE MIASTA 

TARNOBRZEGA ZA 2019 ROK 
 

Podsumowanie działalności Prezydenta 

Miasta Tarnobrzega w 2019 roku 
 

 

 
 

 

TARNOBRZEG 2020 ROK 

 

2019 
RAPORT O STANIE MIASTA 

 





Spis treści 
SŁOWO WSTĘPNE .................................................................................................................................... 7 

STRESZCZENIE RAPORTU ....................................................................................................................... 13 

1. INFORMACJE OGÓLNE O MIEŚCIE ..................................................................................................... 73 

2. STRUKTURA I ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE MIASTA ......................................................................... 75 

2.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA .................................................................................................... 75 

2.2. ZATRUDNIENIE ............................................................................................................................ 76 

3. MAJĄTEK MIASTA .............................................................................................................................. 81 

3.1. SKŁADNIKI MAJĄTKU .................................................................................................................. 81 

3.2. BUDYNKI MIESZKALNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY ......................................................... 84 

3.3. LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ..................................... 85 

3.4. NIERUCHOMOŚCI GMINY ........................................................................................................... 87 

3.5. NIERUCHOMOŚCI POWIATU ...................................................................................................... 88 

3.6. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ........................................................................................ 89 

3.7. PRZYCHODY Z NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W 2019 R. .................................................. 89 

3.8. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ................................................................................................... 89 

3.9. AKCJE I UDZIAŁY .......................................................................................................................... 90 

4. FINANSE MIASTA ............................................................................................................................... 93 

4.1. WYKONANIE BUDŻETU ............................................................................................................... 93 

4.2. ZADŁUŻENIE ................................................................................................................................ 98 

5. INWESTYCJE I REMONTY ................................................................................................................. 101 

5.1  ZREALIZOWANE INWESTYCJE ................................................................................................... 101 

5.2. INWESTYCJE NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM ....................................................................... 116 

5.3. INWESTYCJE W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ ............................................................. 118 

5.4. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG, PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU .................................. 119 

5.5. ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE MIASTA TARNOBRZEGA ....................................... 120 

5.7. DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA 

DOLINA WISŁY W TARNOBRZEGU ................................................................................................... 122 

6. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK ................................................................ 125 

6.1. PROCEDURA WYŁANIANIA PROJEKTÓW .................................................................................. 125 

6.2 GŁOSOWANIE ............................................................................................................................ 129 

6.3. REALIZACJA WYŁONIONYCH PROJEKTÓW ................................................................................ 130 

7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI .................................................................... 137 

7.1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA ...................................................................................................... 137 



4 | S t r o n a  

7.2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA ............................................................................................. 142 

8.OŚWIATA .......................................................................................................................................... 145 

8.1. PRZEDSZKOLA ........................................................................................................................... 146 

8.2. SZKOŁY PODSTAWOWE ............................................................................................................ 149 

8.3. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE ................................................................................................ 155 

8.4. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH .................................................................................................... 162 

8.5. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ................................................................................ 163 

8.6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ................................................................... 165 

8.7. WYBRANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORGANU PROWADZĄCEGO W ZAKRESIE OŚWIATY - 

INWESTYCJE W OŚWIACIE ............................................................................................................... 166 

PODSUMOWANIE ............................................................................................................................ 167 

8.8. SAMORZĄDOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TARNOBRZEGU. ................................. 167 

9. ZDROWIE ......................................................................................................................................... 171 

9.1. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ........................................................................................................ 171 

9.2. PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA ...................... 174 

10. ŁAD PRZESTRZENNY ....................................................................................................................... 177 

10.1. DECYZJE ADMINISTRACYJNE ................................................................................................... 177 

10.2. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ............................................ 178 

11. REALIZACJA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PROGRAMÓW ................................................. 181 

11.1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2014-2020 ..................................... 181 

11.2. STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH TARNOBRZESKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 ........................................................................................ 192 

11.3. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA ............. 195 

11.4. POROZUMIENIE RAMOWE O NAWIĄZANIU WSPÓŁPRACY ZAWARTE POMIĘDZY GMINAMI 

TARNOBRZEG, SANDOMIERZ, STALOWA WOLA I NISKO ................................................................ 222 

11.5. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI ....................................................................................... 224 

11.6. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2016-2023 ............................. 224 

11.7. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII .................................................................................................. 229 

12. KULTURA ........................................................................................................................................ 232 

12.1. MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA TARNOBRZEGA .................................................................. 232 

12.2. TARNOBRZESKI DOM KULTURY .............................................................................................. 236 

12.3. KINO „WISŁA” ......................................................................................................................... 238 

12.4. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. DR. MICHAŁA MARCZAKA W TARNOBRZEGU ............ 239 

13. WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU I TURYSTYKI ............................................................................... 242 



5 | S t r o n a  

13.1. DOTACJE CELOWE NA ROZWÓJ SPORTU................................................................................ 242 

13.2 NAGRODY ................................................................................................................................ 242 

13.3. STYPENDIA SPORTOWE .......................................................................................................... 243 

13.4. WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ .................................................................................................... 244 

13.5. WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ........................................................... 244 

13.6. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI .................................................. 247 

13.7.WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH .......................................................................... 249 

13.8. TURYSTYKA ............................................................................................................................. 253 

14. REALIZACJA  UCHWAŁ RADY MIASTA TARNOBRZEGA ZA 2019 r. ................................................. 254 

15. POMOC SPOŁECZNA ...................................................................................................................... 278 

15. 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE

 ......................................................................................................................................................... 278 

15.2. DOCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE ZA ROK 2019 ................. 280 

15.3. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ .......................................................... 285 

ANEKS .................................................................................................................................................. 312 

 

 



 



7 | S t r o n a  

SŁOWO WSTĘPNE 
 

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Tarnobrzega. 

 

Znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła przepisy, które 
obligują organy wykonawcze gminy, aby każdego roku wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
przedstawiał radzie gminy i mieszkańcom raport, w którym podsumuje swoją działalność za poprzedni 
rok. Raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 
oraz budżetu obywatelskiego. Wymóg corocznego raportowania o stanie  gminy jest także dobrym 
pretekstem do włączenia zarówno radnych, jak i mieszkańców do szerszej dyskusji o najistotniejszych 
lokalnych problemach, wyzwaniach, a także udanych przedsięwzięciach i sukcesach. Dlatego oddając 
w Państwa ręce tegoroczny Raport, gorąco zachęcam osoby zainteresowane do udziału w debacie nad 
jego przyjęciem. Ufam, że dokument ten będzie wspierał nas wszystkich w rozważaniach nad minionym 
rokiem, zwłaszcza tym, co wydarzyło się w naszym Mieście. W bieżącym roku refleksja ta może być tym 
bardziej pogłębiona, ponieważ przedkładany Państwu raport jest drugim w historii Tarnobrzega. Zatem  
możliwe jest porównanie jego treści do tego, którzy został sporządzony za 2018 rok. Ten ostatni 
stanowi naturalny punkt odniesienia dla prowadzenia szerszych analiz Raportu za 2019 rok.  

W 2018 roku w Tarnobrzegu mieliśmy czterech prezydentów. Przez cały 2019 rok władzę 
wykonawczą sprawował już tylko jeden. To ważne, jeżeli spojrzymy na Raport, jako narzędzie kontrolne 
w samorządzie terytorialnym. W takim przypadku, za działania prowadzone w Mieście odpowiada 
jeden prezydent. Dlatego wydaje się, że łatwiej zrozumieć podejmowane strategiczne decyzje, które 
wpisują się w przyjętą wizję rozwoju i funkcjonowania Miasta.  Można więc rzec, że Mieszkańcy i Radni 
podczas zbliżającej się debaty nad Raportem będą mieli ten komfort, że wszelkie pytania będą mogli 
kierować pod jeden, właściwy, adres. Jest oczywistym, że zapytań i wątpliwości zrodzić się może wiele. 
W Raporcie, nawet tak obszernym jak ten, w przyjętej formule prawnej nie sposób poruszyć szerokiego 
spektrum realizowanych zadań oraz wszystkich aspektów funkcjonowania Miasta. Trudno też  
odpowiedzieć na wszelkie pytania, mogące się pojawić w refleksji nad sytuacją naszego Miasta i jego 
Mieszkańców. Dlatego sam ustawodawca, przewidując taki stan rzeczy, wprowadził obowiązek 
przeprowadzenia debaty. W związku z tym, już teraz i z tego miejsca zapraszam wszystkich 
Mieszkańców nie tylko do lektury Raportu, ale również do udziału w debacie, która odbędzie się 
podczas najbliższej absolutoryjnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. 

Jak już wspomniałem wcześniej, prezentowany Raport obejmuje okres pełnienia funkcji 
Prezydenta Miasta przez jedną osobę. Z tego powodu, w sposób oczywisty, czuję się odpowiedzialny 
za decyzje i działania, które podejmowałem w miejskim ratuszu przez ten czas. Nadmienić jednak 
muszę, iż 2019 rok był pierwszym pełnym rokiem mojej 5-letniej kadencji jako Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega. W związku z tym, w ubiegłym roku pojawiły się również sprawy, na które wpływ miały 
decyzje z lat minionych. Dla przykładu wskazać można dokumenty o charakterze długofalowym, jak 
chociażby Strategia Rozwoju Miasta czy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, których 
realizacja była w 2019 roku kontynuowana. Wkrótce kończy się też okres ich obowiązywania. Podobna 
sytuacja ma miejsce w przypadku budżetu Miasta Tarnobrzega na 2019 rok. Nie był on w pełni 
„budżetem jednego autora”, tzn. budżetem sporządzonym i wykonywanym przez jednego prezydenta. 
Także wiele spośród realizowanych w 2019 roku inwestycji zostało przygotowanych przez poprzednich 
prezydentów, którzy również zawierali umowy na ich realizację. Wspomnieć tu można przykład 
budowy drogi obwodowej Miasta, przygotowywanej przez dwóch moich Poprzedników. Podobnie 
zresztą sprawa się ma z przyjętym w 2018 roku, a realizowanym w 2019 roku, budżetem obywatelskim 
Miasta Tarnobrzega. Nie sposób też pominąć kwestii zadłużenia Miasta, które to narastało całymi 
latami, a obecnie silnie oddziałuje na możliwości i sposób funkcjonowania i rozwoju Miasta. Na 
szczęście, rok 2019 – również dzięki zrozumieniu ze strony Państwa Radnych - był czasem 
sukcesywnego spłacania powstałego uprzednio zadłużenia. Szczególnie mam tutaj na myśli, dług 
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narosły w miejskiej oświacie, który w 2019 roku udało się wreszcie spłacić. Z pewnością, o tym fakcie 
podczas zbliżającej się debaty nie należy zapominać. 

Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2019 rok nosi podtytuł „Podsumowanie działalności 
Prezydenta w 2019 roku”, bo tego w istocie ten dokument dotyczy. W treści odnosi się do działań 
podejmowanych przez organ wykonawczy i sprowadza się głównie do przedstawienia stanu 
realizowanych zadań własnych przez Miasto, zarówno na szczeblu gminy, jak i powiatu. Zarówno ze 
względów formalnych, jak i praktycznych, w Raporcie nie zostały poddane analizie wszystkie sfery życia 
miasta. W szczególności nie obejmuje tych, na które Prezydent Miasta nie ma i nie może mieć wpływu, 
mimo iż silnie rzutują one na ogólną kondycję Miasta i sposób jego postrzegania przez otoczenie. 
Pomimo domniemania zadań własnych dla samorządu gminnego, Prezydentowi nie przysługują 
prerogatywy w zakresie kształtowania  wszystkich sfer życia Miasta, zwłaszcza tych, które jedynie 
pośrednio odnoszą się do wspólnoty samorządowej. Prezydent ma obowiązek działać na podstawie 
prawa i w granicach kompetencji tym prawem przyznanych. Tymczasem Mieszkańcy Tarnobrzega 
napotykają wiele problemów. Bardzo często są to problemy uniwersalne, związane z potrzebami 
człowieka. W trakcie spotkań Mieszkańcami niejednokrotnie słyszę, iż  problem stanowi praca, a 
jeszcze częściej -  jej brak. Niestety w tym zakresie nie zostałem wyposażony przez ustawodawcę w 
kompetencje, które bezpośrednio pozwalałyby mi zaspokajać tego typu potrzeby mieszkańców. 
Jedynie mogę stwarzać warunki (co staram się robić), aby miejsca pracy w Mieście powstawały. Jednak 
nie mogę ich specjalnie tworzyć, by zatrudniać osoby poszukujące pracy. Przykład ten dobitnie 
pokazuje, iż zakresem raportu o stanie gminy/miasta winny być tylko te działania, które należą do 
kompetencji władzy wykonawczej. Takim też wskazaniem kierowałem się, opracowując Raport o stanie 
Miasta Tarnobrzega za 2019 rok.  

Oddawany w Państwa ręce Raport nie opisuje wszystkich, szczegółowych działań prezydenta, 
podejmowanych każdego dnia. Nie relacjonuje setek spotkań, rozmów, wyjazdów, które odbywają się 
niemal codziennie, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Prezentuje natomiast działania 
realizowane w imieniu prezydenta przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki 
organizacyjne Miasta. Wielość spraw prowadzonych przez urzędników, tworzących Urząd jako aparat 
pomocniczy Prezydenta, nie oznacza bynajmniej, że zadania realizowane osobiście przez Prezydenta 
ograniczają się do funkcji reprezentacyjnych, w tym – uczestniczenia w uroczystościach i imprezach 
miejskich. Przykładowo: prezydent zobligowany jest przepisami prawa przyjmować interesantów 
w sprawach skarg i wniosków. W 2019 roku przyjęcia Mieszkańców odbywały się we wtorki. 
Do prezydenta zgłosiło się w tym okresie 140 osób. Podczas takich spotkań zgłoszono 12 skarg. 
Głównym powodem wizyt były natomiast: poszukiwanie pracy, potrzeby mieszkaniowe oraz związane 
z pomocą możliwą do uzyskania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Pozostałe, poruszane przez 
Mieszkańców tematy, dotyczyły przede wszystkim: działek, garaży, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, dróg i obwodnicy Miasta, oświetlenia ulicznego oraz Jeziora 
Tarnobrzeskiego. 

Również załatwianie spraw inicjowanych pismami Mieszkańców stanowi istotny obszar 
działalności każdego włodarza miasta, także - Prezydenta Miasta Tarnobrzega, którego właściwość jako 
organu administracji publicznej obejmuje nie tylko zadania gminy, lecz również – powiatu. W zasadzie 
wszystkie pisma adresowane do tutejszego Urzędu trafiają na biurko Prezydenta Miasta, który 
następnie dekretuje je na poszczególne komórki lub jednostki organizacyjne, zgodnie z właściwością. 
Rokrocznie tych pism trafia coraz więcej. Tylko w 2019 roku do tutejszego Urzędu Miasta wpłynęło 
28 979 pism (co stanowi wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2018), z czego 19 302 stanowiły przesyłki 
listowe, a 9 677 - korespondencja elektroniczna (2 180 pism skierowano przez elektroniczna skrzynkę 
podawczą urzędu w systemie ePUAP, co oznacza wzrost ich ilości o 31% w porównaniu do roku 2018). 
W 2019 roku rosła też liczba potwierdzanych w tutejszym Urzędzie profili zaufanych. Było ich w 
minionym roku 270, w tymczasem w 2018 roku - 175. 

Prezydent Miasta, jako organ wykonawczy, jest również adresatem wniosków, zapytań 
i interpelacji radnych Rady Miasta. W 2019 roku na ręce Prezydenta Miasta Tarnobrzega Radni złożyli 
247 pism, przy czym 80 z nich było interpelacjami, 69 - zapytaniami, a 98 - wnioskami. 
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 Na adres Prezydenta Miasta trafiają skargi i wnioski w formie pisemnej. Do Urzędu Miasta 
Tarnobrzega w roku 2019 wpłynęły 43 pisma inicjujące sprawy o charakterze skargowym, w tym 
13 skarg na Prezydenta Tarnobrzega. Jedna z nich została wycofana przez Skarżącego. Wszystkie skargi 
na organ wykonawczy zostały przekazane Radzie Miasta i ostatecznie uznane przez nią za bezzasadne. 
Przedmiotem skarg na Prezydenta było: 

• nieterminowe rozpatrzenie skargi na pracownika (Skarżący wysłał skargę na błędny adres), 

• ponowienie skargi w związku z odmownym załatwieniem sprawy zainicjowanej uprzednio 
złożonych wnioskiem o wprowadzenie zmian w ruchu pieszych na ul. Kwiatkowskiego, 

• brak upublicznienia w BIP przetargu na przeprowadzenie audytu wewnętrznego (Prezydent nie 
ogłaszał przetargu na takie usługi), 

• oznakowanie dróg na ul. Sikorskiego, 

• wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Św. Barbary, 

• oznakowania dróg, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta. 

Pozostałe skargi: 

• Jedna skarga rozstrzygnięta odmownie uchwałą Rady Miasta, następnie zaskarżona do  organu 
nadzoru, ostatecznie została przez Wojewodę Podkarpackiego uznana za bezzasadną. Dwie 
skargi przedsiębiorców na uchwały Rady Miasta Tarnobrzega rozpatrywane przez WSA nie 
doczekały się jeszcze rozstrzygnięcia; 

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skargę dotyczącą niewłaściwego adresowania korespondencji 
urzędowej uznała za zasadną; 

• Jedna skarga nie została rozpatrzona ze względu na nieczytelne pismo, o czym poinformowano 
Skarżącego; 

• Jedna skarga zawierała nieprawdziwe dane skarżącego, z tego też powodu została 
zakwalifikowana jako anonimowa. 

• 10 skarg wpłynęło na pracowników tutejszego Urzędu Miasta, w tym 4 były ponowieniem skarg 
uprzednio rozpatrzonych odmownie. Jedna skarga na udzielenie informacji publicznej 
niezgodnie ze stanem faktycznym uznana została za zasadną. Skarżącemu udzielono informacji 
o pozytywnym rozpatrzeniu jego skargi oraz udzielono pełnej i poprawnej informacji publicznej. 

Należy zaznaczyć, że skargi na pracowników składane były (z jednym wyjątkiem) przez tego 
samego Mieszkańca i dotyczyły głównie niewprowadzenia w życie wskazywanych przez Skarżącego 
rozwiązań w  ruchu pojazdów i pieszych oraz organizacji pracy Urzędu. 

Ponadto przedmiotem skarg były: 

• uciążliwość sąsiedzka, 

• niezadowolenie ze sposobu rozpatrzenia uprzedniej skargi, 

• niewypłacenie odszkodowania za rzekome działania gminy Tarnobrzeg, mające doprowadzić do 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

• tryb sprzedaży działki gminnej, 

• zakłócanie ciszy nocnej przez klientów restauracji, 

• działania przedsiębiorcy niezgodne z prawem budowlanym, 

• rozwiązania drogowe nieuwzględniające potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• zbyt wybujała zieleń miejska, 

• niesłuszne nałożenie mandatu karnego, 

• brak empatii i niewłaściwe zachowanie pracowników MOPR. 

• dwie skargi przekazano zgodnie z właściwością do innych organów. 

W roku 2019 r. do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło 65 pism o charakterze wnioskowym, 
z czego 32 rozpatrzyłem pozytywnie. Jeden wniosek był anonimowy. 

Wnioski rozpatrzone pozytywnie dotyczyły w głównej mierze wprowadzenia udogodnień dla 
użytkowników dróg, ścieżek rowerowych, parkingów oraz osób niepełnosprawnych poruszających się 
w przestrzeni publicznej. Ponadto przedmiotem wniosków było m.in.: 
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• wprowadzenie strefy płatnego parkowania, 

• ponowne uruchomienie kopalni siarki, 

• likwidacja zieleni miejskiej i budowa parkingów w centrum miasta, 

• wypłaty odszkodowania za utratę zdrowia z powodu rzekomych działań gminy, 

• wprowadzenia udogodnień dla przedsiębiorców na terenie TPPT. 

Dbając o budowanie tożsamości lokalnej wśród Mieszkańców, a także kreowanie pozytywnego 
wizerunku Miasta w 2019 roku podejmowałem liczne inicjatywy nakierowane na odbiorców 
zewnętrznych. Były to głównie działania promujące bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, ale też 
walory turystyczno-rekreacyjne oraz inwestycyjne Tarnobrzega. Służyły one przede wszystkim 
wzbudzaniu zainteresowania Tarnobrzegiem, jego ofertą kulturalną i turystyczną, ale też inwestycyjną. 
Jednym z narzędzi wykorzystywanym w tym celu były wydawnictwa własne Miasta. W 2019 roku 
wydane zostały ulotki promujące Tarnobrzeg (nakład: 15 tysięcy egzemplarzy). Oprócz ogólnych 
walorów miasta postawiono na promocję Jeziora Tarnobrzeskiego oraz Zamku Dzikowskiego 
i zgromadzonej w nim unikatowej Kolekcji Dzikowskiej. Ulotki trafiły do odbiorców spoza Tarnobrzega 
m.in. dzięki organizacjom turystycznym, które w ramach własnej działalności podjęły się ich 
dystrybucji. 

W roku 2019 miałem również okazję współpracować przy wydawaniu Merkuriusza 
Tarnobrzeskiego - Miejskiego Informatora Samorządowego. Ukazuje się on raz w miesiącu jako 
dodatek do Tygodnika Nadwiślańskiego (TN nakład: 10.000 egzemplarzy, zasięg: powiat tarnobrzeski, 
stalowowolski, niżański, staszowski, opatowski, sandomierski, kolbuszowski, mielecki). Część 
dystrybuowana jest niezależnie od samej gazety - w nakładzie 1.000 egzemplarzy. W 2019 roku ukazało 
się 12 numerów tego wydawnictwa. Wydawany był również Informator Seniora. Ukazały się dwa 
numery wydawnictwa, edycja wiosenno-letnia i jesienno-zimowa (w nakładzie: 2,5 tysiąca egzemplarzy 
każda edycja). To wydawnictwo, jak sam tytuł wskazuje, dedykowane jest tarnobrzeskim seniorom. 
Informator zawiera najistotniejsze dla najstarszych Mieszkańców Miasta informacje, porady, dane 
teleadresowe. Opracowywany był tematycznie, pod konkretną porę roku. 

Ważnym elementem w działaniach public relations było przyznawanie Honorowego Patronatu 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega dla wydarzeń organizowanych, zarówno w Mieście, jak i poza nim. W 
minionym roku złożono 84 wnioski o udzielenie patronatu, z czego pozytywnie rozpatrzyłem 82. Wśród 
największych wydarzeń, nad którymi objąłem patronat w roku 2019, był Podkarpacki Kongres 
Gospodarczy, organizowany w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Arena w podrzeszowskiej 
Jasionce. 

W 2019 roku wraz z Włodarzami Stalowej Woli, Sandomierza i Niska podpisaliśmy 
porozumienie o nawiązaniu współpracy, powołując do życia tzw. Czwórmiasto. Porozumienie, którego 
byłem inicjatorem, służyć ma nie tylko opracowywaniu jednolitych stanowisk w sprawach polityki 
rozwojowej, a także wspólnych akcji promocyjnych oraz wspólnemu lobbowaniu za inwestycjami 
lokalnymi. 

Pełniąc funkcję prezydenta miasta, nie można zapominać o lokalnych przedsiębiorcach. Oni 
bowiem w dużej mierze decydują o sukcesie miasta. Dlatego zainicjowałem działania służące 
wspieraniu  lokalnej przedsiębiorczości, m.in. powołany został Sejmik Tarnobrzeskich Przedsiębiorców.  

Niezwykle ważną, choć czasem niedostrzeganą i niedocenianą, kwestią jest nawiązywanie 
i utrzymywanie kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi. Dlatego pragnę wspomnieć, iż 
w 2019 roku uczestniczyłem w dwóch oficjalnych wizytach międzynarodowych, mających na celu 
reaktywowanie zaniedbanej przez lata współpracy z miastami partnerskimi. Złożona została wizyta 
zarówno w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, jak i w Czernihowie na Ukrainie. W latach następnych 
w ramach współpracy będę chciał podejmować szereg wspólnych inicjatyw. Jest również szansa 
na nawiązanie współpracy z kolejnymi partnerami zagranicznymi. W sierpniu 2019 roku na moje 
zaproszenie w Tarnobrzegu gościł Ilia Darchiashvili, Nadzwyczajny i pełnomocny Ambasador Gruzji 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem rozmów była przyszła współpraca Tarnobrzega z kilkoma 
powiatami w Gruzji. 
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W roku 2019 także z mojej inicjatywy zorganizowana została pomoc dla rodaków 
mieszkających w Maniewiczach na Ukrainie. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem 
u Mieszkańców Tarnobrzega, a jej zasięg przerósł oczekiwania zarówno organizatorów, jak i adresatów 
pomocy. Dziękuję tarnobrzeżanom za ich Wielkie Serca. Sens takiej akcji potwierdził swoją obecnością 
i słowami goszczący w Tarnobrzegu oraz biorący udział w oficjalnych uroczystościach narodowego 
Święta Niepodległości proboszcz tamtejszej polskiej parafii, ks. Andrzej Kwiczała. Planuję, by podobne 
akcje w przyszłości organizować cyklicznie. 

 To tylko kilka przykładów z mojej osobistej aktywności w ubiegłym roku. Szersze działania, 
mające wpływ na Miasto przedstawione zostały w dalszej części Raportu. Zapraszam do lektury oraz 
ożywionej i konstruktywnej dyskusji o Mieście. 

 

Dariusz Bożek 

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
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STRESZCZENIE RAPORTU 
 

 

 

1. LUDNOŚĆ TARNOBRZEGA 

Według danych na koniec 2019 roku w Tarnobrzegu zameldowanych było 46 445 
mieszkańców. Na pobyt stały zameldowanych było 45 491 osób, a na pobyt czasowy 954 osoby. 
W porównaniu do 2018 roku liczba zameldowanych mieszkańców zmniejszyła się o 477 osób. 

W 2019 roku w Tarnobrzegu zarejestrowanych zostało 345 urodzeń, co stanowiło o 41 mniej 
niż w 2018 roku. W 2019 roku zarejestrowano również 475 zgonów, o 14 więcej niż w roku 
poprzedzającym. Łatwo zauważyć, że w analizowanym roku luka pomiędzy liczbą urodzeń a zgonów 
wyniosła 130 osób i była wyższa niż w 2018 roku o 55 osób. 

 

 

2. ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE MIASTA 

 Na koniec 2019 roku w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudnionych było 231 osób zajmujących 
stanowiska urzędnicze oraz zatrudnionych na stanowiskach pomocy administracyjnej i obsługi, w tym 
osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych, a także zatrudnione w ramach 
form współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 W trakcie 2019 roku rozwiązano stosunki pracy z 53 osobami. W przypadku 7 osób związane 
to było z przejściem na emeryturę, 6 pracowników rozwiązało umowy o pracę na mocy porozumienia 
stron, a z 3 pracownikami nie przedłużono umów o pracę zawartych na czas określony. Dodatkowo 
jednemu pracownikowi zaproponowano nowe warunki pracy i płacy, których nie przyjął. Skutkowało 
to definitywnym wypowiedzeniem umowy o pracę od którego się odwołał do Sądu Rejonowego 
w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wnosząc o przyznanie odszkodowania 
z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy. W przedmiotowej sprawie zapadł prawomocny 
wyrok o oddaleniu powództwa pracownika. 

Ponadto 3 pracowników Urzędu zostało zatrudnionych w jednostkach podległych pod Gminę 
Tarnobrzeg (Biblioteka, MOSiR, MOPR), na stanowiskach istniejących, aczkolwiek wakujących 
w związku z rezygnacją z pracy bądź przejściem na emeryturę pracowników na nich zatrudnionych. 
Podkreślić należy, że nie doszło do utworzenia dodatkowych etatów w tychże jednostkach. 

W pozostałych 34 przypadkach decydowały o tym inne powody, w szczególności rozwiązania 
dotyczące kończących się umów o prace zawieranych w ramach subsydiowanych miejsc pracy ze 
środków pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy (grupy interwencyjne, prace społecznie 
użyteczne itp.). 

 

 

3. MAJĄTEK MIASTA 

  Według stanu na 31 grudnia 2019 roku ewidencja środków trwałych będących w posiadaniu 
Gminy Tarnobrzeg liczyła 2154 pozycji. Łączna wartość początkowa wszystkich składników 
majątkowych, do których zalicza się budynki, grunty, ulice i inne urządzenia będące mieniem 
ruchomym, wynosiła 449 179104,26 (426 821 619,04 zł na koniec 2018 roku).  

 Poniższa tabela przedstawia wybrane składniki majątku Gminy Tarnobrezg.  
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Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 2019 r. 

Opis nieruchomości 
(wyszczególnienie) 

Powierzchnia Wartość w zł 

Sposób zagospodarowania 

Zarząd jednostki 
komunalnej 

Użytkowanie 
wieczyste 

Dzierżawa 

I. NIERUCHOMOŚCI 

- użytki rolne 
- grunty leśne 
- grunty zabudowane 

i zurbanizowane 
- tereny komunikacyjne 
- gruntu pod wodami 
- tereny różne 

1.176,3565 ha 
194,0354 ha 
114,2571 ha 

 
279,7590 ha 
471,4123 ha 
38,4188 ha 

20.820.140,96 
2.913.853,46 

18.288.572,03 
 

22.044.924,13 
2.529.460,00 
1.809.278,42 

108,8832 ha 
0,0334 ha 

27,4756 ha 
 

0,5736 ha 
0,4123 ha 
0,4223 ha 

8,1531 ha 
 

70,4115 ha 
 

1,0880 ha 
 

1,4916 ha 

532,5324 ha 
 

1,2907 ha 
 

9,6529 ha 
 
 

Łącznie: 2.274,2391 ha 68.406.229,00 137,8004 ha 81,1442 ha 543,4760 ha 

II. RUCHOMOŚCI ( środki trwałe i wyposażenie ) 

ŚRODKI TRWAŁE  452.292.106,69    

III. UDZIAŁY I AKCJE  103.213.600,00    

 

W roku 2019 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w następujących spółkach:  

• Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. - dokapitalizowanie w kwocie 2 500.000,00 zł i objęcie 2500 
nowo utworzonych udziałów 

• Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o. - dokapitalizowanie w kwocie 350.000,00 zł i objęcie 700 nowo 
utworzonych udziałów 

• Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o. o.  – dokapitalizowanie  w kwocie 150.000,00 zł i objęcie  
3000 nowo utworzonych udziałów  

Łączna wartość posiadanych przez Miasto Tarnobrzeg  udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 100 213 600,00 zł. 

 

 

4. FINANSE MIASTA 

Budżet Miasta Tarnobrzega  na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 16 stycznia 2019 r. Szczegóły realizacji w 2019 roku budżetu zawiera sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Dlatego też w raporcie o dochodach i wydatkach w 2019 roku 
znajduje się niezbędne minimum ogólnych informacji. 

W 2019 roku dochody Miasta Tarnobrzega wyniosły 292 432 269,57 zł. W porównaniu do 2018 
roku jest to wzrost o 27,8 mln zł. 

 Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Tarnobrzega są dochody własne, które w 2019 
roku stanowiły 39 % dochodów ogółem. Największe wpływy uzyskano z tytułu subwencji ogólnej 
z budżetu państwa, która w 2019 roku została zrealizowana w kwocie 96 660 784 zł, tj. 33 % 
w odniesieniu do dochodów ogółem. Dotacje celowe otrzymane w 2019 roku przez Miasto Tarnobrzeg 
zostały zrealizowane w kwocie 80 894 189,87 zł, dochody te są wyższe o 5,9 mln zł w stosunku do roku 
2018. 

 Kolejną istotną dla budżetu Miasta Tarnobrzega pozycją dochodu są dochody z tytułu udziału 
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. PIT i CIT. W 2019 roku zostały one zrealizowane 
w kwocie 55 847 494,74 i są wyższe o  4,1 mln zł w stosunku do roku 2018.  
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Dużą część dochodów własnych stanowią również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
które zostały wykonane w kwocie 40 347 894,02 zł i są wyższe od roku 2018 o 8,2 mln zł. 

W 2019 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 290 069 312,31 zł, 
tj. na poziomie 97,5 % planu rocznego w kwocie 297 355 400,23 zł. 

 Ponad 92 % budżetu Miasta Tarnobrzega stanowią wydatki bieżące, na które w znaczącej 
mierze składają się świadczenia społeczne wypłacane w ramach zadań zleconych i własnych, wydatki 
na utrzymanie gminnych jednostek organizacyjnych, w tym w szczególności oświatowych, kulturalnych 
i pomocy społecznej, wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych, utrzymaniem porządku 
i czystości w mieście oraz lokalny transport publiczny i wiele innych. 

W stosunku do ubiegłego roku wydatki wzrosły o 25,6 mln zł. Największe nakłady finansowe 
zostały poniesione w obszarach: edukacja – 113,6 mln zł, pomoc społeczna i rodzina – 74 mln zł, oraz 
administracja – 20,1 mln zł. Na realizację inwestycji przeznaczono w 2019 roku 22 212 183,62 zł.   

Wszystkie wymienione rodzaje wydatków związane są z realizacją zadań własnych 
i wynikających z przepisów ustaw ustrojowych. Przy realizacji wydatków budżetowych istotnym staje 
się zachowanie optymalnych relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
znajdującymi się w budżecie. Jednym z najbardziej istotnych zagadnień jest dbałość, aby wydatki 
bieżące były niższe od dochodów bieżących. Konieczność taka wynika nie tylko z przepisów ustawy 
o finansach publicznych, ale również związana jest z wygospodarowaniem środków własnych, które 
zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych. 

Zadłużenie budżetu miasta z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów spłacane 
jest systematycznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zobowiązanie finansowe z w/w tytułu 
na koniec roku 2019 wyniosło 114 250 000,00 zł. 

 

Zadłużenie budżetu miasta w latach 2016-2019  

 
Obowiązujący wskaźnik zadłużenia jest indywidualnym limitem zadłużenia dla każdej jednostki 

samorządu terytorialnego. Prognozowany wskaźnik zadłużenia za 2019 rok, jak również w kolejnych 
latach objętych wieloletnią prognozą finansową zostaje zachowany.  

 

 

5. INWESTYCJE I REMONTY 

W 2019 roku w mieście Tarnobrzeg zrealizowanych zostało 51 inwestycji, w tym 7 inwestycji 
drogowych, 30 inwestycji budowlano-architektonicznych a także 14 inwestycji budowy oświetlenia. 

2016 2017 2018 2019

112 500 000,00

113 000 000,00

113 500 000,00

114 000 000,00

114 500 000,00

115 000 000,00

115 500 000,00

116 000 000,00

116 500 000,00

117 000 000,00

117 500 000,00
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 Ponadto opracowano 3 dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz zaktualizowano 
2 dokumentacje oraz kosztorysy inwestorskie.  

Struktura wydatków inwestycyjnych: 

Inwestycje drogowe wydatki ogółem: 1 254 613,56 zł brutto 

Inwestycje budowlano-architektoniczne wydatki ogółem: 8 108 115,48 zł brutto 

Inwestycje oświetleniowe wydatki ogółem: 497 745,30 zł brutto 

Dokumentacje projektowe wydatki ogółem: 92 887,00 zł brutto 

Aktualizacje dokumentacji projektowych oraz kosztorysów inwestorskich wydatki ogółem: 43 888,50 
zł brutto 

 Łącznie w 2019 r. na inwestycje i remonty przeznaczono kwotę 9 997 249,84 zł brutto, (w tym 
dofinansowanie zewnętrzne wyniosło: 1 719 043,63 zł). 

 

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku. 

1. Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią (budżet 
obywatelski na rok 2019). Koszt robót: 28 044,00 zł brutto. 

2 Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Dąbrówki na działkach ewidencyjnych nr 2515/64 oraz 
1014/115 w Tarnobrzegu (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt opracowania dokumentacji 
projektowej:  8 610,00 zł brutto, Koszt robót budowlanych:  27 632,75 zł brutto. 

3. Wykonanie dobudowy oświetlenia chodnika od ul. Łokietka do ul. Sikorskiego (budżet obywatelski 
na rok 2019). Koszt robót: 28 044,00 zł brutto. 

4.  Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Borów (budżet obywatelski na rok 2019). 
Koszt robót:   24 200,00 zł brutto 

5. Aktualizacja dokumentacji projektowej dróg gminnych: przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu 
i przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu. Koszt opracowania dokumentacji projektowej ul. 
Strefowa:  25 131,00 zł brutto. Koszt opracowania dokumentacji projektowej ul. Zakładowa:  14 
760,00 zł brutto 

6  Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie. Koszt opracowania dokumentacji, 
projektowej:  34 500,00 zł brutto, Koszt robót budowlanych:  674 672,12 zł brutto. Wartość 
kosztorysowa pozostałych robót do realizacji:   886 136,96 zł brutto 

7. Wymiana pokryw korytek betonowy wzdłuż ulicy Ocickiej (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt 
robót budowlanych: 74 667,62 zł brutto. 

7

30

14

3 2

INWESTYCJE I REMONTY 2019 r.

Inwestycje drogowe

Inwestycje budowlano-

architektoniczne

Oświetlenie

Dokumentacje projektowe
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8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z 
przebudową drogi gminnej ul. Skrajna w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205. Koszt opracowania 
dokumentacji projektowej:  58 000,00 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania:  46 
400,00 zł (umowa na dofinansowanie – promesa z MSWiA w ramach środków na usuwanie klęsk 
żywiołowych). 

9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót dla remontów budynków komunalnych oraz lokali użytkowych w 
Tarnobrzegu. Koszt opracowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów:  3 997,50 zł brutto 

10. Remonty budynków komunalnych oraz lokali użytkowych w Tarnobrzegu. Koszt robót 
budowlanych:  84 142,31 zł brutto. 

11. Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. 11-go Listopada 8 w 
Tarnobrzegu. Koszt robót budowlanych:  62 650,05 zł brutto  

12. Wymiana stolarki okiennej III piętra w budynku Polikliniki przy ul. 1-go Maja 1 w Tarnobrzegu. Koszt 
robót budowlanych:  43 886,40 zł. 13. Wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym ul. 
Warszawska 310 w Tarnobrzegu. Koszt robót budowlanych:  9 273,27 zł brutto. 

14. Wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku przy  ul. Dworskiej 2 w Tarnobrzegu. 
Koszt robót budowlanych:  20 392,54 zł brutto.  

15. Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym ulicy Wyspiańskiego 12 
w Tarnobrzegu. Koszt robót budowlanych:  35 424,00 zł brutto. 

16. Remont dachu garażu przy ul. Tracza  w Tarnobrzegu (dz. nr ewid.3631/34). Koszt robót 
budowlanych:  1 845,00 zł brutto. 

17. Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 
32 w Tarnobrzegu. Koszt robót budowlanych:  9 950,00 zł brutto. 

18. Roboty remontowe w budynku byłego internatu L.O. przy ul. Kościuszki 30 w Tarnobrzegu. Koszt 
robót budowlanych:  120 793,83 zł brutto. 

19. Inwestycje w oświacie. Koszt robót budowlanych:   2 172 076,53 zł brutto. 

20 Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2. Koszt robót 
budowlanych:  129 643,94 zł brutto. 

21. Odbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 17 w Tarnobrzegu. Koszt robót budowlanych:  
64 838,95 zł brutto. 

22. Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu. Koszt robót budowlanych:  181 302,00 zł brutto. 

23. Utworzenie Dziennego Domu ''Senior+'' przy ulicy Sandomierskiej w Tarnobrzegu. Koszt robót 
budowlanych:  1 402 086,75 zł brutto. 

24. Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny. Koszt łączny robót budowlanych oraz dokumentacji 
projektowych wszystkich zadań: 77 616,56 zł brutto: 

24.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Zagospodarowanie oraz oświetlenie 
terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą w Tarnobrzegu.  

24.2  Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Tarnobrzegu. 

24.3  Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Starowiejskiej w Tarnobrzegu. 

24.4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania -Przebudowa linii energetycznej w 
Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego. 

24.5 Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy: Św. Barbary i Św. Barbary-boczna, Truskawkowa-
boczna, Plac Górnika w Tarnobrzegu. 

24.6 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowej bocznej. 

24.7 Wykonanie oświetlenia Placu Górnika. 

24.8 Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza boczna. 
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24.9  Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.  Nowowiejska - Sielecka. 

24.10  Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowowiejska boczna. 

24.11  Wykonanie zasilania rozdzielni RG dla terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą. 

25.2  Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Freyera w Tarnobrzegu (budżet obywatelski na rok 
2019). 

26. Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000  w Tarnobrzegu. 
Koszt robót budowlanych:  1 477 230,00 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania:  
849 999,98 zł (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 
Różnorodność biologiczna). 

27 Remont alejki - chodnika od strony cmentarza kom. w rejonie ulicy Skalna Góra (budżet obywatelski 
na rok 2019).Koszt robót budowlanych:   99 715,18 zł brutto. 

28  Siłownia napowietrzna os. Nagnajów (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt robót budowlanych:  
95 005,42 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania:25 000,00 zł (dofinansowanie ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2019”). 

29  III Etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do 
Osiedla Dzików” (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt robót budowlanych:  95 412,86 zł brutto. 

30 Plac zabaw APR „Stawik” (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt robót budowlanych:  96 345,00 zł 
brutto. 

31 Wykonanie miniboiska i alejki na Placu Górnika(budżet obywatelski na rok 2019). Koszt robót 
budowlanych: 98 045,15 zł brutto. 

32 Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz remont 
elewacji budynku Domu Ludowego (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt robót budowlanych:  
97 547,88 zł brutto. 

33  Sobów - Osiedle Marzeń - II etap (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt robót budowlanych:  
99 961,93 zł brutto. 

34 Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia 
kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów (budżet obywatelski na 
rok 2019). Koszt robót budowlanych:  139 536,46 zł brutto. 

35  Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt robót 
budowlanych:  105 279,10 zł brutto. 

36 Miejsce do rekreacji i wypoczynku os. Wielopole (budżet obywatelski na rok 2019). Termin 
wykonania: 19.11.2019 r. - 23.12.2019 r. Koszt robót budowlanych:  99 990,27 zł brutto. 

37 Budowa integracyjnego placu osiedlowego os. Serbinów (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt 
robót budowlanych:  163 190,00 zł brutto. 

38 Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika (budżet obywatelski na rok 2019). 
Koszt robót budowlanych:  163 426,15 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania:50 000,00 
zł (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”). 

39  Wykonanie prac renowacyjnych na zabytkach. 

39.1 Wykonanie prac renowacyjnych pomnika Bartosza Głowackiego na działce o nr ew. 448/5 w 
Tarnobrzegu. Koszt opracowania programu prac konserwatorskich:  2 500,00 zł brutto. Koszt  prac 
renowacyjnych:  91 020,00zł brutto. 
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39.2 Wykonanie prac renowacyjnych figury Matki Bożej na działce o nr ew. 932/3 na osiedlu 
Mokrzyszów w Tarnobrzegu. Koszt wykonania prac renowacyjnych:  21 525,00 zł brutto. 

40 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11  w Tarnobrzegu. Koszt robót 
budowlanych:  449 502,30 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania: 224 143,65 zł 
(dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 
Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania 
przyszkolne). 

41 Zakup piłkochwytów na boisko do piłki nożnej os. Zakrzów. Koszt robót montażowych:  9 999,90 zł 
brutto. 

42  Zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach (budżet obywatelski na rok 2019). Koszt 
robót budowlanych i montażowych:  24 600,00 zł brutto. 43 Modernizacja pomieszczeń siłowni w 
MOSiR w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia. Koszt robót budowlanych, montażowych 
oraz dostawy sprzętu sportowego: 595 711,81 zł brutto. Środki otrzymane na realizacje 
zadania:223 500,00 zł (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ,,Sportowa 
Polska” - program rozwoju infrastruktury sportowej - GRUPA II - zadania modernizacyjne. 

44 Zaprojektowanie i wykonanie nawadniania płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy al. 
Niepodległości 2 w Tarnobrzegu. Termin wykonania: 02.09.2019 r. Zakres rzeczowy zadania 
obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej, 

b) wykonanie  instalacji automatycznego systemu nawadniania boiska, 

c) wykonanie instalacji drenażu w miejscu lokalizacji rurociągów tłocznych wody do instalacji 
nawadniania, 

d) wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej projektowany system nawadniania 
boiska wraz z urządzeniami zlokalizowanymi w pomieszczeniu wymiennikowni pod trybunami 
stadionu. 

Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych:  88 880,00 zł brutto 

 

INWESTYCJE NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM 

1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez 
zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - Etap I. Wartość zadania:  8 481 074,48 
zł brutto. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Kwota dofinansowania: 4 947 982,96 zł  (po przetargu) 

2. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega. Wartość zadania:  15 689 
259,53 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Funduszu:  8 667 468,55 zł 

 

INWESTYCJE W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ 

1. Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - etap I. Wartość zadania:   2 810 550,00 zł brutto. 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 
dofinansowania: 1 634 190,00 zł. 

2. Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu. W dniu 21.05.2020 r. została podpisana Umowa 
na dofinansowanie z Urzędem Wojewódzkim w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 
- nie wyższe niż 50% wartości zadania. Trwa przygotowanie do procedury przetargowej. 

 

 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG, PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
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Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych wyniosły 811 827,14 zł brutto, 
w tym: 

1. Remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg - 452 371,37 zł brutto. 

2. Oznakowanie pionowe - 95 418,71 zł brutto. 

3. Oznakowanie poziome – 264 037,06 zł brutto. 

 
Wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej wyniosły 203 552,28 zł brutto, w tym: 

1. Konserwacja sygnalizacji świetlnej – 118 080,00 zł brutto. 

2. Wymiana przycisków, badanie instalacji –14772,30 zł. 

3. Wymiana wkładów LED – 9336,00 zł. 

4. Wymiana sygnalizatorów– 9753,90 zł. 

5. Badanie konstrukcji nawierzchni ul. Mickiewicza i ul. Moniuszki wyniosły 4674,00 zł. 

6. Przeglądy mostów 5 letnie – 1722,00 zł. 

7. Wymiana przycisku - korekta faktury – 1242,00 zł. 

8. Projekt organizacji ruchu droga 723 ul. Sikorskiego – 33 000,00 zł. 

9. Aktualizacja kosztorysów ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich – 2 460,00 zł. 

10. Przeglądy dróg wojewódzkich i powiatowych – 3 321,00 zł. 

11. Wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych – 1 471,08 zł. 

12. Projekt droga wojewódzka nr 758 ul. Mickiewicza – 3 690,00 zł. 

Zakup energii do sygnalizacji świetlnej: 12 108,66  zł brutto. 

 

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 810 448,78 zł brutto, w tym: 

1. Remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg - 666 970,70 zł brutto. 

2. Oznakowanie pionowe - 105 550,10 zł brutto. 

3. Oznakowanie poziome - 37 927,98 zł brutto. 

 

Przeglądy, projekty stałej organizacji ruchu wyniosły 33 125,24 zł brutto, w tym: 

1. Badanie konstrukcji nawierzchni ul. Mickiewicza i ul. Moniuszki - 4 674,00 zł 

2. Projekt stałej organizacji ruchu osiedla Przywiśle - 15 500,00 zł 

3. Przeglądy mostów 5 letnie - 221,40 zł 

4. Przeglądy dróg gminnych - 4 920,00 zł 

5. Wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych - 3 309,93 zł 

6. Projekt stałej organizacji ruchu ul. 11 Listopada - 4 499,91 zł. 

 

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 1 413 410,14 zł brutto, w tym: 

1. Remonty bieżącego utrzymanie dróg - 1 373 887,75 zł brutto. 

2. Oznakowanie pionowe - 23691,29 zł brutto. 

3. Oznakowanie poziome - 12 756,10 zł brutto. 

4.  Montaż infokiosku - 3075,00 zł brutto. 

 

Przeglądy mostów (5 letnie) wyniosły 492,00 zł brutto. 
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 Łączne koszty bieżącego utrzymania dróg w 2019 r. wyniosły 3 284 964,24 zł brutto. 
Utrzymanie dróg w 2018 r. - 5 884 676,61 zł brutto (dofinansowanie 749 500,00 zł z Ministerstwa 
Rozwoju dla zadania Remont skrzyżowania ul. Wisłostrada-Mickiewicza-Sikorskiego). 

 

TERENY ZIELONE W MIEŚCIE 

Całoroczne utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie Gminy Tarnobrzeg. Miasto zostało 
podzielone na 4 rejony: 

 

• Rejon 1 – Przywiśle o powierzchni 32,90 ha 

• Rejon 2 – Centrum o powierzchni 14,33 ha 

• Rejon 3 – Wschód o powierzchni 19,27 ha 

• Rejon 4 – Park Dzikowski z Aleją Lipową o powierzchni 15,98 ha 
 
Łączny koszt rocznej pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni na terenie Gminy Tarnobrzeg 

wyniósł: 1 557 390,36 zł. 

W mieście inwestowano w rozwój terenów zielonych. Zadania tego typu miały na celu rewitalizację 
układów zieleni miejskiej w kierunku poprawy bioróżnorodności, przewietrzania układu 
urbanistycznego miasta, a także wzbogacenia systemu przyrodniczego miasta o nowe, zaaranżowane 
kompozycyjnie układy zieleni niskiej i wysokiej. Inwestycja złożona była z 3 zadań: 

1. Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą służących poprawie 
jakości życia mieszkańców i wzrostowi bioróżnorodności,  

2. Budowa skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika/Sikorskiego 

3. Wykonanie nasadzeń wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta (ul. Wisłostrada – wjazd 
do miasta od zjazdu na Jezioro Tarnobrzeskie - ok. 2,5 km pasa drogowego i ul. Sikorskiego – cały 
pas drogowy). 

Wartość całego projektu wyniosła brutto 6 767 835,94 zł, z czego 80% zostało dofinansowane 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

6. BUDŻET OBYWATELSKI 

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 2019. Realizacja budżetu obywatelskiego przyjmowała formę konsultacji 
społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Tarnobrzega na wskazane 
przez mieszkańców propozycje zadań na 2019 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. 

Całkowita kwota wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego w 2019 roku nie mogła być wyższa niż 1 600 000,00 zł., przy czym kwotę tę 
dzieliło się równo na wszystkie osiedla Miasta i wyniosła nie więcej niż 100 tys. zł dla sfinansowania 
projektów dotyczących jednego osiedla w Mieście. 

Do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2019 rok zostały skierowane te projekty, które 
uzyskały największą liczbę głosów - do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dane osiedle. 
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Każdy projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego musiał spełniać wymogi formalne oraz 
posiadać 15 podpisów mieszkańców Tarnobrzega. 

Do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło 35 projektów osiedlowych, z czego 6 projektów 
zweryfikowano negatywnie. Zgodnie z regulaminem ze względu na 3 projekty podobne do pozostałych, 
zostały one połączone z projektami tożsamymi. Ostatecznie projektów zaopiniowanych pozytywnie 
było 26. Pod głosowanie poddanych zostało 13 projektów (4 projekty na osiedlu Serbinów, 6 projektów 
na osiedlu Siarkowiec oraz 3 na osiedlu Wielopole). 

W głosowaniu nad 13 projektami osiedlowymi na osiedlach Serbinów, Siarkowiec oraz 
Wielopole, mieszkańcy osiedli wybrali do realizacji po jednym projekcie. 

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki głosowania na projekty w poszczególnych 
osiedlach. Pogrubioną czcionką zaznaczono projekty wybrane do realizacji w 2019 roku. 

W roku 2019 zakończyły się prace inwestycyjne dotyczące 16 projektów osiedlowych, które 
znalazły się w budżecie Miasta Tarnobrzega na 2019. W przypadku dwóch projektów osiedla Piastów 
oraz Ocice, ze względu na brak możliwości technicznych wykonania zadania inwestycyjnego (os. Ocice 
- duża różnica wysokości między planowanym chodnikiem a istniejącą nawierzchnią drogi, niezgodność 
z warunkami technicznymi, os. Piastów - budowa parkingu wymagała zerwania płyt betonowych, które 
stanowiły nawierzchnię drogi, nawierzchnia drogi wychodziła poza zakres zadania) na wniosek 
Zarządów osiedli, dokonano zmiany zakresu zadań do realizacji. W przypadku osiedla Piastów zadanie 
wskazane w budżecie obywatelskim (Remont ul. Łokietka etap III - Parkingi, Ulica.), zastąpiono 
zadaniami: 1) Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Dąbrówki na działkach ewidencyjnych 
nr 2515/64 oraz 1014/115 w Tarnobrzegu, 2) Wykonanie dobudowy oświetlenia chodnika od ul. 
Łokietka do ul. Sikorskiego, oraz 3)Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Borów. 
Natomiast na osiedlu Ocice zakupiono dwa boksy dla zawodników na boisko zgodnie z pierwotnym 
projektem budżetu obywatelskiego, natomiast zadanie - Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z 
projektem przebudowy ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, zastąpiono 
zadaniem: Wymiana pokryw korytek betonowych o wymiarach 75x50x7 cm (zbrojonych prętami #12) 
wzdłuż ulicy Ocickiej w ilości 625 sztuk.  

 

Projekty osiedlowe budżetu obywatelskiego na 2019 rok zrealizowane w 2019 roku. 

Nr Nazwa zadania Termin realizacji  Koszty realizacji w 
zł brutto 

Osiedle Podłęże 

1. Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego w ulicy Dzikowska. 
Doświetlenie ulicy Alfreda 
Freyera. 

Ul. Dzikowska 

21.10.2019 r. 

Ul. Freyera 

17.04.2019 r. 

ul. Dzikowska 

a) projekt 9 840,00 zł brutto 

b) roboty 48 900,00 zł brutto 

ul. Freyrera 18 800,00 zł 
brutto 

Osiedle Przywiśle 

2. Remont alejki - chodnik od 
strony cmentarza kom. w 
rejonie ul. Skalna Góra. 

14.10.2019 r. 99 715,18 zł brutto 

Osiedle Nagnajów 

3. Siłownia napowietrzna. 08.07.2019 r. 95 005,42 zł brutto 

(Środki otrzymane na 
realizację zadania: 25 000,00 
zł - dofinansowanie ze 
środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki  w ramach 
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„Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) EDYCJA 2019”) 

Osiedle Dzików 

4. III Etap - dokończenie zadania 
,,Utworzenie ciągu pieszo-
rowerowego od Parku 
Dzikowskiego do Osiedla 
Dzików. 

07.05.2019 r. 95 412,86 zł brutto 

Osiedle Sielec 

5. Odwodnienie ulicy Kąpielowej 
od skrzyżowania z ul. Sielecką 
do skrzyżowania z ul. Sowią. 

28.11.2019 r. 99 832,57 zł brutto 

Osiedle Wielowieś 

6. Plac zabaw APR ,,Stawik”. 10.05.2019 r. 96 345,00 zł brutto 

Osiedle Stare Miasto 

7. Wykonanie mini boiska i alejki 
na Placu Górnika. 

03.07.2019 r. 98 045,15 zł brutto 

Osiedle Wielopole 

8. Miejsce do rekreacji i 
wypoczynku. 

23.12.2019 r. 99 990,27 zł brutto 

Osiedle Mokrzyszów 

9. ,,Odrestaurowane centrum 
Mokrzyszowa” - Budowa 
parkingu na działce ewid. nr 
1222/1 oraz remont elewacji 
budynku Domu Ludowego. 

30.10.2019 r. 97 547,88 zł brutto 

Osiedle Serbinów 

10. Budowa integracyjnego placu 
osiedlowego. 

20.12.2019 r. 163 190,00 zł brutto 

Osiedle Sobów 

11. ,,Sobów - Osiedle Marzeń” - II 
Etap. 

25.09.2019 r. 99 961,93 zł brutto 

Osiedle Siarkowiec 

12. Rozbudowa placu zabaw przy 
blokach nr 4 i 6 na ulicy 
Kopernika. 

08.10.2019 r. 163 426,15 zł brutto 

Środki otrzymane na 
realizację zadania: 50 000,00 
zł (dofinansowanie ze 
środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach 
„Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze 
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wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) EDYCJA 2019”) 

Osiedle Ocice 

13. 1) Wymiana pokryw korytek 
betonowych wzdłuż ulicy 
Ocickiej. 

2) Zakup dwóch boksów dla 
zawodników na boisko w 
Ocicach. 

Wykonanie korytek: 27.12.2019 r. 

Zakup boksów: 05.04.2019 r. 

Wymiana korytek: 74 667,62 
zł brutto 

Zakup boksów: 24 600,00 zł 
brutto 

Osiedle Piastów 

14. 1) Budowa chodnika z kostki 
brukowej przy ul. Dąbrówki na 
działkach ewidencyjnych nr 
2515/64 oraz 1014/115 w 
Tarnobrzegu. 

2) Wykonanie dobudowy 
oświetlenia chodnika od ul. 
Łokietka do ul. Sikorskiego. 

 3)Wykonanie dobudowy 
oświetlenia ulicznego na ulicy 
Borów. 

Budowa chodnika: 27.12 2019 r. 

Wykonanie dobudowy oświetlenia 
chodnika od ul. Łokietka: 20.11.2019 
r. 

Wykonanie dobudowy oświetlenia 
ulicznego ul. Borów: 02.12.2019 r. 

Budowa chodnika: 

a) projekt: 8 610,00 zł brutto 

b) roboty: 27 632,75 zł brutto 

Wykonanie dobudowy 
oświetlenia chodnika od ul. 
Łokietka: 28 044,00 zł brutto 

Wykonanie dobudowy 
oświetlenia ulicznego ul. 
Borów: 24 200,00 zł brutto 

Osiedle Zakrzów 

15. Zagospodarowanie terenu 
zasypanego zbiornika wodnego 
przy Placu Ludowym, celem 
urządzenia kącika rekreacyjno-
wypoczynkowego dla 
mieszkańców osiedla Zakrzów. 

23.12.2019 r. 139 536,46 zł brutto 

Osiedle Miechocin 

16. Rodzinny park rekreacji na 
osiedlu Miechocin. 

23.07.2019 r. 105 279,10 zł brutto 

 

 

 

7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Organizacje pozarządowe, zwane trzecim sektorem, to ważni partnerzy Miasta Tarnobrzega w 
realizacji zadań publicznych. Współpraca samorządu tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi 
oparta jest na zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwalanym 
corocznie „Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie”. Wymieniony Program współpracy reguluje zasady współdziałania 
samorządu z organizacjami działającymi na terenie Miasta Tarnobrzega i na rzecz jego mieszkańców. 
Program na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr II/21/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 
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listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.  

W 2019 roku na terenie miasta Tarnobrzega swoje siedziby posiadało 178 organizacji (nie licząc 
organizacji funkcjonujących w oparciu o umowę Państwa Polskiego z Kościołem Rzymsko-Katolickim, 
dla których nie prowadzi się ewidencji):  

- 116 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;  

- 15 fundacji;  

- 13 stowarzyszeń zwykłych; 

- 5 stowarzyszeń kultury fizycznej;  

- 29 Uczniowskich Klubów Sportowych.  

Wszystkie powyższe organizacje mogą skutecznie ubiegać się o dotacje ze środków 
pochodzących z budżetu miasta Tarnobrzega. 

 Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w sferze finansowej polegała 
na zlecaniu i dofinansowaniu zadań publicznych. W 2019 roku zlecano zadania w pięciu zakresach, 
uznanych w Programie współpracy za priorytetowe, na które zabezpieczonych zostało w budżecie 
Miasta Tarnobrzega łącznie 2 120 239,72 zł. W kwocie tej nie uwzględniono środków na realizację 
zadania zleconego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadania 
prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które to zadania 
finansowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa.  

W ramach współpracy finansowej w 2019 roku realizowanych było 160 zadań publicznych, 
dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Miasta Tarnobrzega. Na zrealizowanie ww. 
zadań dofinansowanie otrzymało 85 organizacji pozarządowych. W wyniku rozstrzygnięć otwartych 
konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym wszystkim organizacjom przekazano na realizację 
zadań publicznych kwotę 2 004 037,72 zł.  

We wszystkich ogłoszonych otwartych konkursach ofert złożonych zostało łącznie 138 ofert. 
W wyniku wykonanej analizy złożonych ofert, pod względem formalnym i merytorycznym, 
podpisanych zostało 121 umów na kwotę 1 348 374,72 zł, zgodnie z poniższym wykazem:  

1. Ochrona zdrowia i zapobieganie zjawiskom patologicznym:  

a) w trzech otwartych konkursach złożono 57 ofert,  

b) 9 zadań nie otrzymało wsparcia z powody nie spełnienia wymogów formalnych konkursu;  

c) 2 organizacje odstąpiły od podpisania umowy na realizację dwóch zadań, pomimo otrzymania 
dotacji;  

d) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 46 umów 
z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 468 865,00 zł. 

2. Pomoc społeczna:  

a) w dwóch otwartych konkursach złożono 14 ofert,  

b) jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych, jedna oferta nie otrzymała wymaganej liczby 
punktów w ocenie merytorycznej;  

c) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 12 umów 

z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 469 809,72 zł. 

Dodatkowo, w wyniku umowy podpisanej w 2017 roku, na realizację zadania wieloletniego 

przekazana została dotacja w wysokości 549 530,00 zł (zadanie trzyletnie realizowane w latach 

2017-2019). Jedna umowa podpisana została na realizację zadania wspieranego ze środków 

pochodzących z budżetu państwa (Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie). 
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3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:  

a) w jednym otwartym konkursie złożono 3 oferty;  

b) 1 oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów w ocenie merytorycznej;  

c) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 2 umowy z dwoma 
organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 12 000,00 zł. 

4. Kultura:  

a) w dwóch otwartych konkursach złożono 13 ofert;  

b) jedna oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów w ocenie merytorycznej;  

c) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 12 umów 
z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 64 700,00 zł. 

5. Sport i turystyka:  

a) w jednym otwartym konkursie złożono 52 oferty,  

b) dwie oferty nie otrzymały wymaganej liczby punktów w ocenie merytorycznej;  

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 50 umów 
z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie na łączną kwotę 333 000,00 zł. 

 

W 2019 roku na „małe granty” (tryb pozakonkursowy) organizacje złożyły 45 ofert z własnej 
inicjatywy. Po analizie możliwości finansowych budżetu Miasta Tarnobrzega, celowości realizacji 
zadania oraz oszczędności gospodarowania środkami publicznymi dofinansowanych zostało 36 zadań 
realizowanych przez 27 organizacji:  

- 16 z zakresu sportu i turystyki,  

- 6 z zakresu kultury,  

- 4 z zakresu pomocy społecznej, 

- 10 z zakresu ochrony zdrowia.  

Łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom w ww. trybie wynosiła 105 813,00 zł, co 
stanowi 4,99 % wszystkich środków zaplanowanych na wsparcie finansowe zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. 

 

 

 

8. OŚWIATA 

 

Miasto Tarnobrzeg w roku 2019 było organem prowadzącym dla 14 przedszkoli, 8 szkół 
podstawowych, w tym 3 z oddziałami gimnazjalnymi, 5 szkół ponadgimnazjalnych, 1 szkoły specjalnej, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego. Oddziały gimnazjalne 
funkcjonowały w szkołach do dnia 31 sierpnia 2019 roku.  

W omawianym roku weszły w życie nowe przepisy prawa oświatowego, które spowodowały 
bardzo wiele istotnych zmian, m.in. w sposobie przeprowadzania egzaminów, w zakresie awansu 
zawodowego nauczycieli, w zakresie nadzoru pedagogicznego i inne. W związku ze zmianami, które 
wprowadziła reforma oświaty, została również zmieniona sieć szkół w Tarnobrzegu. Wygaszenie 
oddziałów gimnazjalnych oraz zmiana siedzib szkół spowodowały konieczność poniesienia znacznych 
nakładów na remonty i prace inwestycyjne mające na celu dostosowanie budynków do potrzeb szkół, 
które zmieniły lokalizację. 

W tym miejscu należy wspomnieć, że źródłem finansowania działalności przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, środki uzyskane 
z rezerwy subwencji oświatowej, dochody własne gminy, środki pochodzące z programów rządowych, 



27 | S t r o n a  

projektów unijnych itp. Najważniejszym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji 
ogólnej. 

W 2019 r. na zadania gminy została przyznana subwencja1 w wysokości 33 733 319,34 zł, w tym 
na szkoły podstawowe publiczne 23 123 406,13 zł (wraz z zadaniami pozaszkolnymi), na oddziały 
gimnazjalne, które funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r.  – 2 025 099,31 zł (wraz z zadaniami 
pozaszkolnymi)  na przedszkola i  oddziały przedszkolne  3 734 022,58 zł,  na szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne prowadzone przez podmioty spoza sektora finansów publicznych -  3 576 
873,10 zł (wraz z kwotą na zadania pozaszkolne) na  gimnazja publiczne i  niepubliczne prowadzone 
przez podmioty spoza sektora finansów publicznych 444 673,49 zł (wraz z zadaniami pozaszkolnymi), 
natomiast na przedszkola niepubliczne  829 244,72 zł.  Z rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji 
ogólnej pozyskano w 2019 r. kwotę w wysokości 20 000,00 zł na doposażenie pracowni w Szkole 
Podstawowej Nr 8. 

Na zadania powiatowe w 2019 r. subwencja wyniosła 40 704 675,50 zł, w tym na szkoły 
ponadgimnazjalne publiczne prowadzone przez Miasto Tarnobrzeg oraz internat, Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną i Zespół Szkół Specjalnych  przyznano kwotę w wysokości 29 683 875,08 
zł, natomiast na szkoły  publiczne i niepubliczne prowadzone przez podmioty spoza sektora finansów 
publicznych kwotę w wysokości 9 475 820,31 zł. Na realizację  zadań pozaszkolnych powiatowych 
przypadła kwota 1 544 980 ,11  zł. 

Poniżej znajduje się zestawienie liczby dzieci urodzonych w latach 2012-2019 zamieszkałych 
na terenie Tarnobrzega z roczników 2012 -2019. Informacje te są istotne z punktu widzenia planowania 
liczby dzieci w tarnobrzeskich przedszkolach w kolejnych latach. 

• Rocznik 2012 – 425 

• Rocznik 2013 – 322 

• Rocznik 2014 – 315 

• Rocznik 2015 – 407 

• Rocznik 2016 – 368 

• Rocznik 2017 – 382 

• Rocznik 2018 – 389 

• Rocznik 2019 – 294 (do dnia 25.10.2019 r.) 
 

Informacja dotycząca stanu oświaty za 2019 rok – przedszkola 

L.p. 
Nazwa jednostki i 

adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba etatów 
administracji i obsługi 

1 Przedszkole nr 1 86 9,04 13 10 

2 Przedszkole nr 2 84 9,54 12 10 

3 Przedszkole nr 3 85 8,45 12 10 

4 Przedszkole nr 4 93 8,34 12 11 

5 Przedszkole nr 5 82 10,02 12 13 

6 Przedszkole nr 6 85 10,16 11 11 

7 Przedszkole nr 7 117 13,36 18 13 

8 Przedszkole nr 8 51 5,66 8 9 

9 Przedszkole nr 9 80 20,63 24 7 

10 Przedszkole nr 12 89 8,15 11 8 

 
1 Bez uwzględnienia dodatkowej kwoty subwencji przyznanej we wrześniu 2019 roku  



28 | S t r o n a  

11 Przedszkole nr 13 99 9,25 13 12 

12 Przedszkole nr 15 116 12,98 18 15 

13 Przedszkole nr 17 95 8,71 14 13 

14 Przedszkole nr 18 68 7,34 11 9 

 

Miasto Tarnobrzeg realizując zadania gminy jest organem prowadzącym dla ośmiu 
obwodowych szkół podstawowych są to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera z siedzibą 
w Tarnobrzegu przy ul. Jana Kochanowskiego 1, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika 
z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii 
Miechocińskiej z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Adama Mickiewicza 86, Szkoła Podstawowa nr 7 im. 
gen. Leopolda Okulickiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Henryka Sienkiewicza 215  Szkoła 
Podstawowa nr 8 im. Stanisława Piętaka z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Piętaka 53, Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Wiejskiej 4, Szkoła Podstawowa 
nr 10 im Janusza Korczaka z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Marii Dąbrowskiej 10, Szkoła Podstawowa 
nr 11 im. Wincentego Buczka z siedziba w Tarnobrzegu przy ul. Olszowej 1. Prowadzone szkoły 
posiadają szeroką ofertę edukacyjną, dwie z nich specjalizują się w konkretnych aspektach 
edukacyjnych. W Szkole Podstawowej nr 3 są prowadzone oddziały sportowe (kl. I-III-pływanie, kl. IV-
VIII- pływanie, piłka siatkowa, piłka nożna, kl. V-VII-żeglarstwo) - programy edukacyjne z elementami 
programowania/kodowania w kl. I-III, zaś w Szkole Podstawowej nr 9 utworzono oddziały integracyjne. 
Wszystkie szkoły podstawowe posiadają świetlice, oraz możliwość zorganizowania spożywania przez 
dzieci obiadów, w Szkołach Podstawowych nr 3,4,9,10 funkcjonują szkolne kuchnie. W szkołach 
podstawowych realizowane są innowacje pedagogiczne oraz edukacja włączająca poprzez  
zbudowanie systemu wsparcia dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole m.in. poprzez zatrudnianie 
według potrzeb specjalistów takich jak terapeuci, logopedzi, pedagodzy, rewalidatorzy, socjoterapeuci 
oraz realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzony przez Miasto Tarnobrzeg 
Program Innowacyjny Tarnobrzeg zapewnił nowe techniczne możliwości w postaci e- dziennika i e- 
rekrutacji. 

 

Informacja dotycząca stanu oświaty za 2019 rok - szkoły podstawowe. 

L.p. Nazwa jednostki i adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba osób) 

Liczba etatów 
administracji i 

obsługi 

1 Szkoła Podstawowa nr 3  680 96,54 87 25 

2 Szkoła Podstawowa nr 4 547 71,83 66 17 

3 Szkoła Podstawowa nr 6 92 17,93 26 3 

4 Szkoła Podstawowa nr 7 118 15,37 22 5 

5 Szkoła Podstawowa nr 8 124 17,59 23 4 

6 Szkoła Podstawowa nr 9 406 72,97 69 16 

7 Szkoła Podstawowa nr 10 848 104,88 103 35 

8 Szkoła Podstawowa nr 11 137 22,15 28 4 

 

Miasto Tarnobrzeg jest organem prowadzącym dla 5 szkół ponadpodstawowych: 

• Zespołu Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 
49 

• Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 4 
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• Zespołu Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary  1B 
• Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 1 
• Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 13. 

 

Informacja dotycząca stanu oświaty za 2019 rok - szkoły ponadpodstawowe 

L.p. Nazwa jednostki i adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba 
etatów 

administracji 
i obsługi 

1 Zespół Szkół nr 1 721 93,29 66 12 

2 Zespół Szkół nr 2 349 50,1 50 10 

3 Zespół Szkół nr 3 500 66,87 65 18 

4 Zespół Szkół  897 88,85 84 13 

5 Liceum Ogólnokształcące  924 75,19 66 12 

 

Zespół Szkół Specjalnych na terenie miasta Tarnobrzega ma swoją siedzibę przy ul. Kopernika 18. 
Jest publiczną placówką kształcenia specjalnego dla: 

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim 

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym 

W roku 2019 do placówki uczęszczało 77 uczniów z różnymi dysfunkcjami. 

 

Nazwa jednostki i adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba etatów 
administracji 

i obsługi 

Zespół Szkół Specjalnych 77 59,8 55 18 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ), funkcjonujące dotychczas jako Centrum Kształcenia 
Praktycznego (CKP) mieści się w Tarnobrzegu przy ul. M. Kopernika 5 oraz ul. Św. Barbary 1C. Kierunki 
kształcenia  

L.p. 

Nazwa jednostki i adres 

Liczba 
uczniów 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba 
etatów 

administracji 
i obsługi 

Liczba 
budynków, 
w których 
mieści się 

CKZ 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego 

520 22,8 21 4 2 

 

Kierunki kształcenia: 

1. Branża mechaniczno-samochodowo- elektryczna: 

• Mechanik pojazdów samochodowych  
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• Elektromechanik pojazdów samochodowych (zawód wygaszony możliwość kształcenia)) 

• Ślusarz   

• Mechanik moner maszyn i urządzeń (możliwość kształcenia) 

• Elekromechanik (możliwość kształcenia) 

• Elektryk (możliwość kształcenia) 

• Operator obrabiarek skrawających (możliwość kształcenia) 

• Technik pojazdów samochodowych   

• Technik mechanik   

• Technik elektryk  

• Technik spawalnik (możliwość kształcenia) 

2. Pracownie budowlane CKZ ul. Św. Barbary 1c: 

• Technik dekoracyjnych 

• Pracownia betoniarsko - zbrojarska 

• Pracownia suchej zabudowy 

• Pracownia technika budownictwa 

• Pracownia posadzkarsko okładzinowa 

• Pracownia technologa robót wykończeniowych 

• Pracownia malarsko tapeciarska 

• Pracownia AutoCAD 

• Pracownia kosztorysowania 

• Rozdzielnia robót 

• Pracownia dekarska 

 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu ma swoją siedzibę przy ul. Kościuszki 
30. Poradnia realizuje zadania z zakresu: 

• terapii psychologicznej i pedagogiczna,  

• terapii logopedycznej,  

• psychoterapii, 

• organizuje grupowe zajęcia socjoterapeutyczne,  

• treningu umiejętności społecznych,  

• organizuje warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli porady i konsultacje. 
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Liczba etatów 
nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba 
etatów 

administracji 
i obsługi 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

978 3504 1587 22,16 22 4 

 

 

INWESTYCJE W OŚWIACIE 



31 | S t r o n a  

 

 Zgodnie z najpilniejszymi potrzebami, w ramach posiadanych środków finansowych 
i zapotrzebowania zgłaszanego przez kierowników jednostek oświatowych,  
kontynuowano prace remontowe i naprawcze, oraz na bieżąco usuwano skutki awarii w podległych 
placówkach, wynikłe z zaniedbań lat poprzednich. 

 W związku ze zmianą sieci szkół i związanych z nimi zmianami siedzib szkół, w roku szkolnym 
2018/2019 r. poniesiono znaczne nakłady na dostosowanie bazy szkół do zreformowanego systemu 
oświaty. Zakres prac oraz koszty znajdują się poniżej. W przypadku dwóch zadań, w związku 
z niezgłoszeniem się żadnego wykonawcy do postępowania przetargowego i koniecznością 
powtórzenia procedury przetargowej, termin wykonania robót zakończy się w roku szkolnym 
2019/2020. 

 

Zadanie nr 1 – Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2 

Wartość robót: 881 910,00 zł brutto 

Termin wykonania: 30.10.2019 r. 

Zadanie nr 2 – Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych  

Wartość robót : 661 740,00 zł brutto 

Termin wykonania: 30.10.2019r. 

Zadanie nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1 

Wartość robót : 298 890,00 zł brutto 

Termin wykonania: 23.08.2019 r. 

Zadanie nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10 

Wartość robót : 151 290,00 zł brutto 

Termin wykonania: 23.08.2019 r. 

Zadanie nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10 

Wartość robót : 179 580,00 zł brutto (wraz ze zwiększeniem) 

Termin wykonania: 23.08.2019 r. 

Zadanie nr 6 – Remont kuchni w Budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu 
Szkół Specjalnych 

Wartość robót : 189 655,34 zł brutto 

Termin wykonania: 23.08.2019 r. 

 

 

 

9. ZDROWIE 

 Na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonują publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
udzielające świadczeń zdrowotnych działające na podstawie umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia oraz w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 295 ze zm.)  

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla których organem prowadzącym nie jest 
Miasto Tarnobrzeg funkcjonuje 11 placówek niepublicznych. 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) 
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 Opiekę medyczną w mieście sprawują również trzy samodzielne publiczne zakłady opieki. 

Przychodnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i pokrywa z posiadanych środków 

i uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów. Podstawą 

finansowania działalności Przychodni Specjalistycznej jest coroczny kontrakt z głównym nabywcą usług 

specjalistycznych tj. z Narodowym Funduszem Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie 

z którego przychód  wyniósł w 2019 r. 6 115 847 zł. Dotacja Gminy Tarnobrzeg - 30 000 zł. 

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, ul. Targowa 4 

Nadrzędnym celem Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej jest działanie na rzecz poprawy jakości 
życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu. Istotą funkcjonowania ośrodka jest świadczenie 
kompleksowych usług z zakresu: rehabilitacji dorosłych i dzieci, medycyny pracy oraz profilaktyki. 
Ośrodek dysponuje gabinetami: fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, lekarskim, psychologa, pedagoga, 
logopedy. Posiada także salę gimnastyczną. 

Główne źródło finansowania Ośrodka to kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w 2019 

roku wyniósł 1 576 320,80 zł. Ośrodek pozyskał również dotację z budżetu miasta w kwocie 30 000 zł. 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Dekutowskiego 20 

 Zakład zapewnia pacjentom świadczenia medyczne polegające na: świadczeniu całodobowych 
kompleksowych działań pielęgniarskich, sprawowaniu opieki lekarskiej, kontynuacji leczenia 
farmakologicznego, zapewnieniu niezbędnych konsultacji i badań diagnostycznych, ustaleniu 
i stosowaniu diety, usprawnianiu ruchowym i podejmowaniu działań fizjoterapeutycznych, 
prowadzeniu stymulacji metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi pobudzających 
aktywność życiową, przygotowaniu chorego i jego bliskich do samoopieki i samopielęgnacji oraz 
wsparcie psychologiczne i duchowe. Zakład świadczy usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej. 
Głównym źródłem utrzymania zakładu jest kontrakt z NFZ, który w 2019 r. wyniósł 3 065 168,84 zł. 
Ponadto placówka posiadała wpływy od pacjentów w kwocie 70 % miesięcznego dochodu pacjenta, tj. 
1 026 082,50 zł. Dzięki darczyńcom zakład pozyskał środki finansowe z darowizn, które wyniosły 53 
988,51 zł, pozyskane zostały dzięki wsparciu rodzin, prywatnych przedsiębiorców, przyjaciół Zakładu i 
ludzi dobrej woli. Zakład również otrzymał dotacje z budżetu miasta  w kwocie 33 500 zł na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. 

 

Apteki – placówki ochrony zdrowia publicznego 

Na terenie miasta Tarnobrzega dostęp do świadczeń usług farmaceutycznych zapewnia 
21 aptek. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tarnobrzega reguluje 
uchwała Rady Miasta Tarnobrzega, podjęta na podstawie Prawa farmaceutycznego. 

 

Profilaktyka zdrowotna 

Mając na względzie potrzebę dbania o poprawę stanu zdrowia oraz podnoszenie jakości życia 
mieszkańców Tarnobrzega, samorząd aktywnie wspiera realizację programów polityki zdrowotnej oraz 
akcji profilaktycznych. Szeroko pojęta edukacja i kampanie prozdrowotne prowadzone przez samorząd 
mają na celu doprowadzić do wczesnej wykrywalności wielu chorób jak i ograniczenia zachorowań, a 
tym samym poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców. 

 

 

 

Grypa 
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Kontynuacja programu zdrowotnego pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla 
miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020” dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1959 r. (powyżej 60 
roku życia) zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie miasta Tarnobrzega. W 2019 r. 
zaszczepiło się 1 668 osób, wydatkowano z budżetu miasta 66 720 zł. 

Ochrona Zdrowia Psychicznego 

 Kontynuacja „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 2018-

2022”. Założeniem podstawowym Programu są działania informacyjne o dostępnych formach pomocy 

z zakresu poradnictwa psychospołecznego i interwencji kryzysowej, upowszechnianie wiedzy oraz 

różnych form pomocy i oparcia społecznego przez MOPR Tarnobrzeg na temat zdrowia psychicznego, 

zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, wczesna pomoc psychospołeczna, 

aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: wspieranie zatrudnienia osób z 

zaburzeniami psychicznymi przez PUP. 

 

 

 

10. ŁAD PRZESTRZENNY 

 

 W roku 2019 w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa przygotowano łącznie 458 
decyzji administracyjnych  oraz przyjęto 268 zgłoszeń w tym 18 z projektem budowlanym. 

 W roku 2018 w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa przygotowano łącznie 416 
decyzji oraz przyjęto 200 zgłoszeń w tym 4 z projektem budowlanym. 

 

Decyzje z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Pozwolenia na budowę 2018 2019 

Ogółem 246 266 

Budynki jednorodzinne 87 99 

Budynki wielorodzinne 2 3 

Budynki handlowo-usługowe 2 8 

Budynki przemysłowe i magazynowe  2 1 

Inna (sieci, instalacje, przebudowy, 
termomodernizacje) 

153 155 

Decyzje o warunkach zabudowy 2018 2019 

Ogółem 222 146 
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Budynki jednorodzinne 76 90 

Budynki wielorodzinne 3 1 

Budynki handlowo-usługowe 22 21 

Budynki przemysłowe i magazynowe 2 2 

Inne 19 32 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

2018 2019 

Ogółem 40 46 

 
W 2019 r. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa realizował następujące projekty 

związane z planowaniem przestrzennym: 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu – 
uchwalony uchwałą nr XIX/202/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 r. 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin 
w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LVII/609/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
24 maja 2018 r. – w trakcie realizacji. Przygotowany projekt zmiany planu podlegał 
konsultacjom z Przewodniczącym Osiedla Miechocin oraz Wydziałami Urzędu Miasta, 
następnie został przekazany do opiniowania i uzgadniania, 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu 
– uchwała o przystąpieniu nr LVII/610/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. 
– w trakcie realizacji. Przygotowany projekt zmiany planu podlegał konsultacjom 
z Przewodniczącym Osiedla Ocice oraz Miechocin, Wydziałam Urzędu Miasta, a także 
z mieszkańcami osiedla. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbyło się dnia 15.01.2020 
r. Następnie projekt został przekazany do opiniowania i uzgadniania, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: 
Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu – uchwała 
o przystąpieniu nr LX/618/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 czerwca 2018 r. – 
w trakcie realizacji, projekt został przekazany do opiniowania i uzgadniania, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LXI/649/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
26 lipca 2018 r. - w trakcie realizacji. Od dnia 11.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r. trwało 
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniu 16.10.2019 r. o godzinie 1200 odbyła się w 
sali 201 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie tegoż planu z udziałem 
projektanta planu. Do dnia 27.11.2019 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu. 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – 
obręb Wielowieś w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LXIV/674/2018 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 27 września 2018 r. – po przeprowadzeniu etapu uzgadniania 
i opiniowania, projekt został przekazany do wyłożenia do publicznego wglądu od dnia 
4.11.2019 do dnia 3.12.2019 r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami zawartymi w planie 
odbyła się 19.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32 
w Tarnobrzegu. Po upływie terminu przeznaczonego do składania uwag do projektu, tj. 
po 17.12.2019 r. projekt został przekazany do uchwalenia. Miejscowy plan został uchwalony 
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uchwałą nr XXIV/264/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. 
Województwa Podkarpackiego z 21 lutego 2020 r., poz. 955) 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
– Machów II – uchwała o przystąpieniu nr X/90/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
3 kwietnia 2019 r. - w trakcie realizacji. Projekt był konsultowany z Wydziałem Techniczno-
Inwestycyjnym i Drogownictwa. Projekt jest przygotowywany do przekazania do opiniowania 
i uzgadniania. 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych 
w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu – uchwała 
o przystąpieniu nr XIX/203/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 r. – w 
trakcie realizacji. Po wyłonieniu wykonawcy projektu zmiany planu, rozpoczęto prace 
przygotowawcze, tj. inwentaryzację terenu, opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej, 
wyznaczono również termin na składanie wniosków do zmiany planu, który upłynął 
16.02.2020 r. 

 
 
 
 
11. DOKUMENTY STRATEGICZNE 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2014-2020 

 Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020 została uchwalona 9 stycznia 2014r. 
Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr LIII/669/2014. 

Strategia rozwoju Miatsa Tarnobrzega posiada trzy cele: 

I. Cel strategiczny A: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwinięcie jak najlepszych 
warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego Tarnobrzega  

II. Cel strategiczny B. Wzrost poziomu i jakości życia, poprawa spójności społecznej oraz wzmocnienie 
aktywności obywatelskiej. 

III. Cel strategiczny C:  Poprawa wykorzystania zasobów przyrodniczych, wzmocnienie ochrony przed 
zagrożeniami oraz rozwój przestrzenny Tarnobrzega jako bieguna wzrostu. 

 

Działania podjęte w 2019 roku w celu realizacji celu strategicznego A: 

1) Do końca 2019 r. zarząd nad Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym 
sprawowało Centrum Obsługi Inwestora, natomiast na początku roku 2020 r. dla 
efektywniejszego funkcjonowania TPPT został ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji 
Operatora Zarządzającego TPPT. 

2) Baza noclegowa w 2019 roku wykazywała nieznaczną tendencję wzrostową. W miejsce 
zakończenia działalności przez 3 obiekty noclegowe i ubytku 75 miejsc, do końca roku powstało 
127 miejsc noclegowych (w tym 2 z nich z własną gastronomią). Prace związane 
wykorzystaniem potencjału turystyczno-rekreacyjnego lasu Zwierzyniec, rozpoczęte we 
współpracy z Nadleśnictwem Nowa Dęba zaowocowały podjęciem przez Radę Miasta 
UCHWAŁY NR XIII/117/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody, w celu zapobieżenia drastycznym wycinkom drzew. 

3) We wrześniu 2019 r. zakończyły się prace budowlane w ramach projektu, na który Gmina 
Tarnobrzeg pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, 
pn.: „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 
w Tarnobrzegu” Wartość projektu wynosi prawie 1,3 mln zł, natomiast dofinansowanie 850 
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tys. zł. Zakres rzeczowy obejmował dostosowanie do potrzeb Centrum budynku dawnej 
stajni/ujeżdżalni wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Dzikowie. Projekt 
polegał na rozbudowie infrastruktury ośrodka edukacji ekologicznej tj. istniejącego już 
Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, która służyć będzie rozwijaniu postaw 
ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Oficjalne otwarcie Regionalnego 
Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 miało miejsce w lutym 2020 r.  

4) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego realizowała serię projektów, których celem było 
wspieranie rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych poprzez podjęcie realizacji kolejnych 
projektów.  
W 2019 udało się pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację następujących projektów: „Młode 
kadry Podkarpacia”, „Podkarpacka Kuźnia Zawodów”, Czas Przedsiębiorczości”, w ramach 
których  beneficjenci oprócz wiedzy szkoleniowej oraz doradztwa uzyskali bezpośrednie 
wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz wsparcia pomostowego. Dodatkowo w ramach 
partnerskiego projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy” TARR S.A. oferowała osobom 
zainteresowanym podniesieniem kwalifikacji zawodowych uzyskanie ich poprzez udział 
w szkoleniach zawodowych. 

5) 26 marca 2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego 
i Gorzyc” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej i uzyskał 
dofinansowanie. Wartość zadania 8 832 795,35 zł, kwota dofinansowania 5 153 182,06 zł. 
Przetarg na realizację zadania został rozstrzygnięty w październiku 2019 r. Przewidywany czas 
zakończenia zadania to koniec 2021 r.  

6) W kwietniu 2019 r. zostało podpisane porozumienie władz czterech miast regionu 
tj. Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i Sandomierza tzw. „Czwórmiasto”. Porozumienie ma 
na celu wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju, działania w różnych dziedzinach 
tj. gospodarka, przedsiębiorczość, kultura, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska itp. 
Akces do porozumienia zgłosiły już kolejne Gminy, zainteresowane wspólnymi inicjatywami tj. 
Gorzyce i Nowa Dęba.  

 

Działania podjęte w 2019 roku w celu realizacji celu strategicznego B: 

1) Urząd Miasta Tarnobrzega zrealizował 6 zadań remontowo-budowlanych z zakresu systemowego 
przeglądu, modernizacji i rozwoju infrastruktury dydaktycznej, wyposażenia szkół i placówek 
oświatowych na wszystkich poziomach edukacyjnych.  (budynek ul. Jachowicza 4 na potrzeby SZ 
nr 2, budynek ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych,  Szkoła Podstawowa nr 3, 
Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 10). Prace obejmowały: wymianę drzwi, okien, 
remonty posadzki, ścian i sufitu, schodów, wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, 
wodnokanalizacyjnej oraz wentylacyjnej oraz przebudowy pomieszczeń. 
 

2) W 2019 roku w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 
pozyskano kwotę 12 540 zł, za którą zakupiono 2 monitory interaktywne o przekątnej ekranu 65 
cali dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tarnobrzegu. W ramach rzeczowego wkładu własnego 
zakupiono dwa notebooki za kwotę  3499,99 zł. 

3) W 2019 roku pozyskano również środki z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej 
w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej  z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły 
Podstawowej Nr 8 w Tarnobrzegu. W 2019 roku pozyskano kwotę w wysokości 30 000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki 



37 | S t r o n a  

samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie 
prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do  przeprowadzania egzaminów praktycznych 
potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w  których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego 
kształcenia. Dofinansowanie, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Tarnobrzega,  przyznano dla 
Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu. 

4) W listopadzie 2019 r. został złożony wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie na zadanie dotyczące budowy windy przy Zespole Szkół Specjalnych, 
do dofinansowania ze środków PFRON, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 
152 480 zł. 

5) W roku 2019 odbyło się szereg akcji profilaktycznych i działań zdrowotnych tj: 

• Badania profilaktyczne mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 wraz z warsztatami 
edukacyjnymi. W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi realizowanego przez 
Fundację „S.O.S Życie” 

• Badania  profilaktyczne cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 wraz z warsztatami 
edukacyjnymi. W ramach programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy realizowanego 
przez Fundację „S.O.S Życie”, 

• Kiermasz Zdrowia i Urody dla mieszkańców Tarnobrzega, 

• Badania wieku serca podczas Kiermaszu Zdrowia i Urody, 

• Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy, 

• Piknik dla osób niepełnosprawnych, 

• Akcja „Koperta życia” skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych,  

• Realizacja programu zdrowotnego pn.:„Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie 
dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020”dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1959 r. 
(powyżej 60 roku życia) zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie miasta 
Tarnobrzega 

• Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 2018-
2022. Założenia Programu: upowszechnianie wiedzy oraz różnych form pomocy i oparcia 
społecznego przez MOPR Tarnobrzeg na temat zdrowia psychicznego, zwiększenie integracji 
społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanie umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, wczesna pomoc psychospołeczna, 
działania informacyjne o dostępnych formach pomocy z zakresu poradnictwa 
psychospołecznego i interwencji kryzysowej, aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami 
psychicznymi: wspieranie zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi przez PUP. 

• Ogólnopolska akcja „Komórkomania mająca na celu propagowanie idei dawstwa szpiku 
kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. 

• Ogólnopolski program mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 
profilaktyki czerniaka. 

• Profilaktyczne badania kardiologiczne Akcja kardiologiczna „Tarnobrzeska jesień 
z profilaktyką”. 

6) 27.02.2019 r. zostały ogłoszone wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 MRPiPS. Gmina Tarnobrzeg otrzymała dofinansowanie 
na zadanie pn. „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 2 w Tarnobrzegu” w ramach 
Modułu 1b Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+”2019 MRPiPS. 
Zadanie przewidywało utworzenie dodatkowo czterech miejsc od czerwca 2019 r. w Żłobku 
Miejskim nr 2 przy ul. Orzeszkowej 7A. W związku z tym zostało zakupione niezbędne wyposażenie 
do sal żłobkowych tj. pościel, łóżeczka, materace, kocyki, krzesełka do karmienia, szafy, stoliki, 
regały etc., wyposażeni łazienek, kuchni oraz zabawki oraz pomoce do  prowadzenia zajęć a także 
urządzenia na plac zabaw. Wartość zadania 66 441,43 zł. Kwota dofinasowania: 50 913zł.  

7) W 2019 r. utworzono nową placówkę dziennego pobytu. Wniosek o dotację na utworzenie 
Dziennego Domu Senior+, złożony przez Gminę do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 
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uzyskał maksymalną kwotę dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ edycja 
2019, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miasto otrzymało 300 tys. zł na 
przystosowanie budynku przy ul. Sandomierskiej 25. Kwota 250 tys. zł przeznaczona została na 
roboty budowlane, a 50 tys. zł na wyposażenie placówki. Dzięki pozyskanej dotacji w Tarnobrzegu 
powstała druga jednostka dziennego pobytu dla osób starszych. Przebudowa budynku zakończyła 
się w grudniu 2019 roku. Dzienny Dom Senior + został włączony w struktury Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie i rozpoczął działalność w styczniu 2020 roku.  Budynek jest pozbawiony barier 
architektonicznych – zamontowano windę, wykonano podjazd przy wejściu do budynku oraz 
dostosowano łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach II modułu 
Programu SENIOR+ Gmina będzie ubiegać się o środki na funkcjonowanie utworzonego Domu w 
następnych latach.  

8) Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega podejmowało prace konserwatorsko- remontowe: 
- remont chóru i korytarza- środki od konserwatora zabytków - 12195,12 zł, 
- przygotowanie stałej wystaw o historii Tarnobrzega „Z leliwą ku siarce”- środki z Ministerstwa 
kultury - 87000,00 zł. 
Tym samym zakończono najważniejszy etap organizacji muzeum- wszystkie pomieszczenia 
przeznaczone dla zwiedzania zostały udostępnione. 

9) W roku 2019 przekazano dotacje z budżetu miasta Tarnobrzega na trwające prace 
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. ogrodzenie wraz z brama główną, boczną 
i bramkami otaczające kościół Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu-Miechocinie – 150 000,00 zł, 
co umożliwiło zakończenie prac przy ogrodzeniu. 

10) Wykonano prace renowacyjne pomnika Bartosza Głowackiego , koszt zadania: 
93 520,00  zł. 

11)  TDK zorganizował następujące wydarzania kulturalne: 

• Dni Teatru 20-24.III  

• Festiwal Filmów Spotkań Niezwykłych 1-5.V  

• XXII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce-Tarnobrzeg 2019  

• 27 Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 28.VI-11.IX  

• 24 Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" 20-21.IX  

• 42 Barbórkowa Drama Teatralna 4-14.XII 
12) Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega w 2019 r. zorganizowało ok. 50 imprez kulturalnych, 

w tym 14 wystaw m. in.: Edward Dwurnik - In memoriam,   

• Ojciec i syn – Malarstwo Mariana i Jacka Konarskich,   

• „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w ilustracji Józefa Wilkonia,  

• Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano,  

• Siła Pasji. Kopalnia Soli w Wieliczce w obiektywie Alfonsa Długosza,  

• Tarnobrzeski wrzesień 1939 r., 

• Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu,   

• Wszystko jest liczbą,  

• Rzeka w obrazach Stanisława Baja. 

  Otwarto także stałą wystawę „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku Siarce”, poświęconą dziejom miasta. 

 Wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim była Prezentacja Rękopisu „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Wzięło w nim udział ponad 3 tysiące osób i było prezentowane we wszystkich 
mediach ogólnopolskich. Muzeum było także organizatorem konferencji naukowej Wielkie rody 
polsko-litewskie. Wolni z wolnymi – unia lubelska 1569–2019. Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. 
rocznicę powstania unii polsko-litewskiej. 

13) Inwestycje w ramach infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: 
▪ Plac zabaw APR „Stawik”, koszt zadania:  96 345,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania:  
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Budowa ścieżki zdrowia na terenie Aktywnego Parku Rozrywki na osiedlu Wielowieś 
w Tarnobrzegu w ramach zadania: „Plac zabaw APR „Stawik” - dostawa i montaż urządzeń 
do ćwiczeń – w ilości 7 szt. 

▪ Wykonanie miniboiska i alejki na Placu Górnika, koszt zadania:  98 045,15 zł 

Zakres rzeczowy zadania:  Wykonanie miniboiska: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 
wykonanie podbudowy z piasku, kruszywa i miału kamiennego, wykonanie nawierzchni 
mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej, wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy 
wys. 20 mm, ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej, dostawa 
i montaż piłkołapaczy, dostawa i montaż zestawu do koszykówki, dostawa i montaż małej 
bramki do piłki nożnej, dostawa i montaż tablicy z regulaminem, malowanie linii boiska, 

▪ Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz 
remont elewacji budynku Domu Ludowego, koszt zadania:   97 547,88 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: Remont elewacji Domu Ludowego: uzupełnienie ubytków elewacji, 
odkucie zawilgoconej elewacji na wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, malowanie elewacji, 
montaż krat okiennych, remont schodów zewnętrznych, przewodów energetycznych oraz 
teletechnicznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymianę krat wentylacyjnych na kraty ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, wymiana okuć 
blacharskich, tynkowanie kominów, montaż kraty antywłamaniowej, remont obudowy 
skrzynki gazowej, montaż kraty ze stali nierdzewnej okna poddasza, wymiana zadaszenia nad 
wejściem od strony południowej. 

▪ Sobów – Osiedle Marzeń – II etap., koszt wykonania: 99 961,93 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1/ Załadunek, transport i rozładunek ziemi w ilości  810,00 m3. 

2/ Wykonanie oświetlenia alejek pieszych na osiedlu Sobów w ramach zadania pn. „Sobów – 
Osiedle Marzeń – Etap II”, w zakresie:  montaż latarń parkowych, ułożenie kabli 
elektrycznych. 

3/ Wykonanie alejek: 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 na podsypce cementowo-piaskowej, dostawa i montaż betonowego stołu do tenisa, 
dostawa ławek z oparciem. 

▪ Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem 
urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów, koszt 
zadania:   139 536,46 zł. 

▪ Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin., koszt zadania:  105 279,10 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

2/ Budowa ciągów pieszych, utwardzeń terenu, budowa altany ogrodowej wraz z grillem, 
montaż urządzenia do ćwiczeń, montaż elementów małej architektury: ławeczki, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery. 

▪ Miejsce do rekreacji i wypoczynku os. Wielopole, koszt zadania:  99 990,27 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1/Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

2/ roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, dostawa i montaż urządzeń 
zewnętrznej siłowni plenerowej i elementów służących do rekreacji i wypoczynku, montaż 
piłkochwytu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i mat przerostowych; instalacja 
zewnętrzna oświetlenia terenu, monitoring. 

▪ Budowa integracyjnego placu osiedlowego os. Serbinów, koszt zadania:  163 190,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania:  

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

2/ Budowa integracyjnego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych 
przerostowych składającego się z sześciu urządzeń zabawowych: huśtawka i karuzela dla 
niepełnosprawnych, huśtawka wagowa, karuzela, huśtawka wahadłowa 2-modułowa, gra 
w kółko i krzyżyk, 

- budowa strefy relaksu: dwóch ławek bez oparcia, ławki z oparciem, stołu betonowego 
parkowego, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem;  

- budowa ogrodzenia panelowego wraz z dwoma furtkami wokół huśtawki dla 
niepełnosprawnych. 

▪ 5 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania dot. modernizacji pomieszczeń 
siłowni MOSiR oraz zakupu sprzętu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość 
zadania 616 461 zł, kwota dofinansowania 223 500 zł. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 
2019 r. 

▪ Wykonano I etap modernizacji Skateparku - tj. renowacja istniejącej nawierzchni, remont 
oświetlenia, instalacja nowych urządzeń. 

▪ Wykonano nawadniania płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy al. Niepodległości 
2 w Tarnobrzeg. 

▪ Zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko  w Ocicach. 
▪ 5 kwietnia 2019 r. podpisano również umowę na realizację zadania pn.: "Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu" dofinasowanego ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość zadania 635 544 zł, kwota dofinansowania 317 700 
zł. Zadanie zostało zakończone w 2019 r.  

▪ 27.02.2019 r. złożono wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Budowa 
dwóch otwartych stref aktywności w Tarnobrzegu” do dofinansowania z Programu Rozwoju 
Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Projekt przewidywał budowę siłowni plenerowej 
na osiedlu: Nagnajów (ul. Nadwiślańska) oraz siłownię plenerową wraz z placem zabaw na 
osiedlu Siarkowiec (ul. Kopernika 4 i 6). Wartość zadania: 254 212,98 zł, Wnioskowana dotacja: 
75 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i w lipcu została oddana do użytku siłownia plenerowa 
na osiedlu Nagnajów, a w październiku plac zabaw wraz z siłownią na osiedlu Siarkowiec.  

 

Działania podjęte w 2019 roku w celu realizacji celu strategicznego C: 

1) 30.09. 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi 
dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 13 017 712 zł, 
kwota dofinansowania 8 677 468,55 zł.  

W ramach projektu planuje się budowę i rozbudowę drogi dojazdowej w ciągu ulic Żeglarskiej 
i Plażowej. Przewiduje się budowę odcinka o długości 1940m (ul. Żeglarska) oraz rozbudowę 
odcinka o długości 2655m (ul. Plażowa). Zaprojektowana została jezdnia dwupasmowa 
jednokierunkowa z separacją ruchu pojazdów samochodowych i rowerów od pieszych poprzez 
wykonanie odrębnego pasa rowerowego i chodników oddzielonych pasem zieleni, odwodnienie 
liniowe drogi, kanał technologiczny, oświetlenie, oznakowania. Ponadto na skrzyżowaniu 
ul. Żeglarskiej z ulicą Siarkową powstanie rondo. Odwodnienie ul. Żeglarskiej zaprojektowano 
w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej transportującej ścieki deszczowe do najniższego 
punktu wyposażonego w przepompownię z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem tłocznym. 
Z uwagi na brak naturalnego odbiornika ścieków deszczowych zaprojektowano szczelny zbiornik 
odparowujący. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony 30.01.2020 r.  
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2) 24.09.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 
ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I” zgłoszonego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. po uzyskaniu dofinansowania ogłoszony został przetarg na wykonanie prac w 
ramach powyższej inwestycji, zwieńczony podpisaniem umowy z Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe 
INTERBET. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy wartość zadania opiewa na kwotę 
2 810 550,00 zł., zaś termin zakończenia realizacji zadania przypada na połowę październik 2020 
roku. Kwota dofinansowania 1 634 190,00 zł. W ramach ww. inwestycji przebudowany zostanie 
odcinek ulicy Zakładowej o długości 700 m, rozpoczynający się od skrzyżowania z ul. Chemiczną 
i stanowiący kontynuację przebudowanej ze środków własnych drogi gminnej 122165R.  

Zawarty we wspomnianej powyżej umowie zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie  
jednojezdniowej dwupasowej drogi o kategorii ruchu KR4 wraz z przyległym na całej długości 
chodnikiem zlokalizowanym po prawej stronie oraz chodnikiem o długości 137m po stronie lewej. 
Ponadto w ramach projektu zaplanowano budowę zatoki autobusowej oraz opaski o dł. 102m i 
szer. 1m zlokalizowanej przy planowanym w ramach oznakowania przejściu dla pieszych. 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje również przebudowę odwodnienia, kanalizacji 
teletechnicznej, zabezpieczenie sieci podziemnych oraz budowę oświetlenia ulicznego. 

3) 28.10 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza" zgłoszonego do dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania 
ogłoszony został przetarg na wykonanie prac w ramach powyższej inwestycji, zwieńczony 
podpisaniem umowy z firmą PBI Infrastruktura S.A. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy 
wartość zadania opiewa na kwotę 3 345 363,00 zł., zaś termin zakończenia realizacji zadania 
przypada na połowę listopada 2020 roku. Kwota dofinansowania 1 916 065,00 zł. 

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie ulicy Mickiewicza na odcinku o długości 1 212 m, 
zlokalizowanym na osiedlu Miechocin tj. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego i Wisłostradą 
do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich i Siarkową. Zakres przebudowy obejmie  m.in.: normalizację 
szerokości jezdni do 6 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, budowę ciągów pieszo-
rowerowych, wzmocnienie skarpy murem oporowym, odwodnienie drogi, przebudowę 
skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę i przebudowę zatok autobusowych i peronów 
przystankowych, rozbudowę przejść dla pieszych, w tym budowę przejścia dla pieszych i przejazdu 
dla rowerzystów z wyspą dzielącą na skrzyżowaniu z ulicą Jana Długosza oraz rozbudowę 
oznakowania aktywnego. 

4) 24 maja 2019 r. został złożony wniosek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim na zadanie pn.: 
Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z 
przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000-0+205”. Wartość zadania 
58 000 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa 46 400 zł.  

5) 26 sierpnia 2019 r. zostały złożone do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych, dwa wnioski w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim na zadania pn.: 

1/ „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu”. Wartość zadania 2 226 222,25 zł, kwota 
dofinasowania 1 265 730,71 zł. 

2/ Przebudowa drogi powiatowej Nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt 
Lwowskich". Wartość zadania 7 189 830,99 zł , kwota dofinansowania 4 258 397 zł. 

6) W 2019 r. przeprowadzono także remonty budynków komunalnych oraz lokali użytkowych.  
7) W 2019 r. Gmina Tarnobrzeg otrzymała grant w wysokości 56 tys. zł na realizację projektu 

pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg” złożonego w konkursie 
grantowym pn. „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
lubelskiego i podkarpackiego" na przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 100 mieszkańców 
miasta w wieku 25-74 lata oraz zakup komputerów przenośnych na ten cel.  
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Szkolenia zostały przeprowadzone w wymiarze 16 godzin przez wykwalifikowanych instruktorów, 
w 10 osobowych grupach. Udział w szkoleniach był bezpłatny. Kurs trwał od września 2019 – 
stycznia 2020. 

11) W 2019 r. Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do projektu pn. „Podkarpacki E- Senior” realizowanego 
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz 
Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS w ramach Działania 3.1 Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020. Celem projektu było nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych, w tym osób 
niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego, dzięki 
działaniom szkoleniowym i animacyjnym w okresie lipiec 2018r. – luty 2021r. Z terenu gminy 
Tarnobrzeg przeszkolonych zostało 50 osób. 

12) Uruchomiono system powiadamiania mieszkańców (sms, email, ePUAP) o zbliżającym się lub 
upływającym terminie wniesienia opłat z tytułu  podatków oraz innych należności, o imprezach 
kulturalnych, o sytuacjach kryzysowych. Udostępniono aplikację e-urząd na urządzenia mobilne, 
umożliwiającą dostęp do danych e-urzędu oraz możliwość zgłoszenia incydentu (wykonanie 
zdjęcia w danej lokalizacji i przesłanie do urzędu). Poszerzono funkcjonalność portalu e-urząd 
o dodatkowe możliwości – tj. sprawdzenia na mapie nieruchomości, której dotyczy należność. 

13)  Inwestycje przeciwpowodziowe: 

W trakcie realizacji zadanie: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka 
rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej 
w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do 
pompowni – zadanie realizowane na terenie woj. świętokrzyskiego przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zabezpiecza także obszar miasta Tarnobrzega. 

14) Doposażenie jednostek OSP oraz bezpieczeństwo pożarowe: 

1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego Nissan Navara dla OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś. 

2. Zakup Pompy Dużej Wydajności zabudowanej na przyczepie dwuosiowej dla OSP Tarnobrzeg 
os. Sielec 

3. Zakup Agregatu Wysokociśnieniowego Wodno Pianowego dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów. 

4. Zakup Namiotu Pneumatycznego 37 m2 dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów. 

5. Wykonanie Studium Wykonalności wraz ze specyfikacją pod zadanie planowane na 2020 rok - 
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Tarnobrzeg oś. Mokrzyszów 
oraz uzyskanie dofinansowania UE na to zadanie. 

6. Remonty strażnic OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś i Zakrzów. 

7. Modernizacja mechanizmu napędów bram garażowych oraz wykonanie ocieplenia wieży 
strażackiej w OSP Tarnobrzeg os. Mokrzysszów. 

8. Realizacja programu profilaktycznego "Czad i ogień - obudź czujność"  

9. W kwietniu 2019 roku został złożony wniosek do dofinasowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Zakup lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnobrzeg os. Mokrzyszów”. Wniosek przeszedł 
pozytywnie ocenę i zostanie podpisana umowa o dofinasowanie. Wartość zadania 550 000 zł, 
kwota dofinansowania 249 974,99 zł.  

15) 28.06.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Tarnobrzeg bez smogu 
- wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”, 
dofinansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 3.3.1  Realizacja planów niskoemisyjnych.  

Przedmiotem zadania jest: 
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− Część 1 - dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów kondensacyjnych wraz 
z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych, 
na terenie Miasta Tarnobrzega,  

− Część 2 - dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych 44 kotłów opalanych biomasą w  
budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega, 

− Część 3 - zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Tarnobrzeskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie: przyłącza 
ciepłowniczego niskiego parametru, węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej 
ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją w 20 budynkach indywidualnych 
(Wyspiańskiego 7, 7A, 11, 15, 17, 18A, 20, 21,22, 24, Dekutowskiego: 10,12, 14, 15, 22, 24,  
Kopernika 7, 16 Tracza 12, Dąbrowskiej 4) piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach,  

− Część 4 - zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie: węzłów 
cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją 
w 12 budynkach indywidualnych (Kosmonautów 3, Tysiąclecia 5,6,7,8, 1 Maja 10 i 12,  
Narutowicza 1, 2, 3, Niepodległości 4, 6) piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach.  

Wartość zadania: 9 860 421,00 zł., wydatki kwalifikowane: 9 046 700,00 zł, wydatki 
niekwalifikowane 813 721,00 zł,  wartość dofinansowania: 7 689 695 zł. 

16) Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu – 
uchwała nr XIX/202/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 10 grudnia 2019 r. poz. 6223) 

Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
będące w trakcie realizacji: 

- uchwała Nr LVII/609/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LVII/610/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LX/618/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
kwartału zabudowy w rejonie ulic Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza 
Głowackiego w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LXI/649/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LXIV/674/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu. 

- uchwała Nr X/90/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta 
Tarnobrzega znajdują się regulacje dotyczące umieszczania nośników reklamowych i nośników 
informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów. Podjęcie uchwały 
w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na podstawie ustawy z 
dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu planowane jest na 2020 r. 

17) Pozostałe inwestycje komunalne  
▪ Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie, koszt zadania: 709 172,12 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  
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- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

- roboty budowlane: 

1/ roboty drogowe: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, elementy 
ulic, podbudowy, roboty nawierzchniowe (chodnik z kostki – 374,10 m2, utwardzenie 
nawierzchni parkingu – 3121,00 m2, nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej – 240,00 m2, 
remont istniejącego chodnika z kostki betonowej – 50 m2), oznakowanie, roboty towarzyszące 
i wykończeniowe. 

2/ roboty elektryczne: ułożenie kabli  YAKXS 4x35 mm2, wykonanie fundamentów betonowych pod 
słupy oświetleniowe. 

▪ Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej - Błonie 
wraz z przebudową ulicy Ocickiej, koszt zadania: 74 667,62 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: Wymiana pokryw korytek betonowych o wymiarach 75x50x7 cm 
wzdłuż ulicy Ocickiej w ilości 625 sztuk. 

▪ W 2019 r. podjęto również prace związane z planami wykonania oświetlenia ulicznego. Plany 
obejmują: wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy: Św. Barbary i Św. Barbary-boczna, 
Truskawkowa-boczna, Plac Górnika w Tarnobrzegu. 

 Gmina Tarnobrzeg 14.08.2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Zwiększenie 
efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Tarnobrzeg” w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej konkursu  do programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.  

Zakres rzeczowy projektu dotyczy:  

− modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie wskazanych, istniejących 
opraw na nowoczesne oprawy w technologii LED z modułem umożliwiającym regulację 
natężenia światła. 

− modernizacji  na istniejącej infrastrukturze, w odniesieniu do Normy PN-EN13201 
z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, w obliczeniach 
uwzględniono redukcję mocy opraw o 40% w godzinach od 23.00 do 4.00.  

− modernizacji 4930 opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie całego miasta 
Tarnobrzeg. Do modernizacji oświetlenia zostaną zastosowane wyłącznie oprawy oparte 
na technologii LED.  

 Przewidywany okres eksploatacji urządzeń zainstalowanych w ramach przedsięwzięcia wynosi 
25 lat. Okres realizacji: lata 2020-2022. 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym. 

Koszt przedsięwzięcia: 12 484 127 zł, koszty kwalifikowane 10 000 000 zł. 

▪ III Etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do 
Osiedla Dzików”, koszt zadania: 95 412,86 zł. 

 

 

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH TARNOBRZESKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 

 

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego 
na lata 2014-2020 została uchwalona przez Radnych Miasta Tarnobrzega Uchwałą nr XXXVI/354/2016 
z dnia 29 grudnia 2016 r. Strategia ZIT zawiera: opis wizji i celów rozwojowych, obszary wsparcia 
w podziale na strefy: gospodarczą, społeczną, przestrzenną i środowiska naturalnego, indykatywną 
listę projektów strategicznych planowanych do realizacji na terenie Tarnobrzeskiego Obszaru 
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Funkcjonalnego oraz wykaz działań służących długotrwałej poprawie warunków społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych Obszaru Funkcjonalnego.  

Stan realizacji przedsięwzięć kluczowych:  

1. Projekt partnerski Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin 
Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” został wybrany do dofinasowania 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna / działania 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni społecznej. Umowa o dofinansowanie została podpisana 26 marca 2019 r. Projekt został 
złożony w partnerstwie z Gminą Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce. 

  Wartość projektu Gminy Tarnobrzeg: 8 767 026,41 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych: 
7 181 134,43 zł. Dofinansowanie: 5 153 182,06 zł. Zakończenie projektu przewiduje się na IV kw. 
2021 roku. 

  Głównym celem niniejszej inwestycji jest: ograniczenie problemów społecznych na terenach 
zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc 
wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu pozwoli 
na zagospodarowanie zdegradowanych, poprzemysłowych przestrzeni publicznych na cele 
społeczne oraz gospodarcze, uporządkowanie i poprawę estetyki terenów rewitalizowanych. 

  Zakres rzeczowy projektu Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora 
Tarnobrzeskiego - etap I”, obejmuje zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego 
na cele rekreacyjne i turystyczne. 

  Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 10 października 2019. W miesiącu 
grudniu 2019 rozpoczęły się prace nad jeziorem. 

2. W roku 2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkursy dedykowane dla Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych naborów wniosków o dofinansowanie w zakresie Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Do ww. naborów zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie dla projektów 
komplementarnych do projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, 
Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”. 

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu  11.10.2019 r.  złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym na terenie MOF  
Tarnobrzeg”. W ramach planowanego projektu przewiduje się udzielanie form bezpośredniego 
wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą: Grupą docelową planowanego 
projektu będą osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 
Warunkiem skorzystania ze wskazanych form wsparcia będzie wykazanie związku podejmowanej 
działalności gospodarczej z procesami rewitalizacyjnymi na terenie Miasta Tarnobrzega. 
Preferowanym obszarem rozwoju aktywności gospodarczej będą tereny wokół Jeziora 
Tarnobrzeskiego. Główne działania które będą realizowane w ramach projektu to: organizacja 
szkoleń grupowych i indywidualnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i pisania 
biznes planu, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie wsparcia 
pomostowego. 

  Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 29 stycznia 2020 r. Wartość projektu wynosi 
3 101 596,00 zł, natomiast kwota dofinansowania 3 004 136,00 zł. Termin realizacji 01.07.2021 r. - 
31.12.2022 r. 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przygotował projekt "Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega" do dofinansowania z Osi Priorytetowej VII Regionalny 
Rynek Pracy  Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 
konkursowe. Celem działań jest wsparcie w kierunku zapewnienia dostępu do zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy i  nieaktywnym  zawodowo z terenów TOF. Podjęcie pracy spełniającej kryteria 
opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
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Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 przez określony w dokumentacji 
konkursowej odsetek uczestników projektu w wyniku działań aktywizacyjnych skierowanych do 36 
osób, a skutkujących podniesieniem poziomu aktywności zawodowej/zdobyciem umiejętności i 
doświadczenia w miejscu pracy, adekwatnego do potrzeb rynku pracy przez uczestników. 

  Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach konkursu RPPK.07.01.00-19.01-18-024/19 
w dniu 08.10.2019 r.  Procedura oceny wniosków została przesunięta przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie do dnia 31.05.2020 r.. Całkowita wartość projektu wynosi  543 905,62 zł, 
natomiast wnioskowane dofinansowanie 500 393,17 zł 

4. Przedsięwzięcie pn. Zintegrowany system promocji gospodarczej układu trójpolarnego Tarnobrzeg, 
Sandomierz – Stalowa Wola realizowane jest poprzez porozumienie o współpracy 4 miast: Stalowej 
Woli, Sandomierza, Tarnobrzega i Niska podpisane w dniu 05.04.2019 r.  

5.W sierpniu 2018 r. zakończyło się zadanie pn.: „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa 
kulturowego  miasta Tarnobrzega”, które polegało na  remoncie pomieszczeń w zabytkowej części 
TDK oraz na zamontowaniu systemu wystawienniczego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem. 
Zakres zadania obejmował również: zagospodarowanie otoczenia wykonanie iluminacji 
i oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę ogrodzenia. 

  Wartość zadania: 2 715 583,85  zł, kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 2 240 390,74 zł. 

  Zakładane w ramach strategii ZIT przedsięwzięcia przez Gminę Tarnobrzeg zostały 
w większości zrealizowane (5), trzy znajdują się w trakcie realizacji. Dwa zadania nie zostało 
zrealizowane dot. utworzenia klastra turystycznego oraz integracji społecznej mieszkańców obszaru 
funkcjonalnego. 

 

 

PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2016-2023 

 Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 został uchwalony w dniu 26 
stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega  nr XXXVIII/361/2017 oraz zaktualizowany Uchwałą 
nr XVII/182/2019 w dniu 25 września 2019 r. 

 Jest to dokument strategiczny, który spaja i całościowo ujmuje wszystkie działania 
rewitalizacyjne, opisuje sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także 
cele, misję i wizję działań rewitalizacyjnych w Tarnobrzegu. 

Lista projektów podstawowych i ich stan realizacji w 2019 r. 

Podmiot realizujący Tytuł projektu Stopień realizacji 

Gmina Tarnobrzeg Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa 
kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez przebudowę 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury 

Projekt zrealizowany 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Tarnobrzegu 

Nie zrealizowano 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Integracja społeczna na rzecz aktywizacji 
zawodowej na rewitalizowanym obszarze gminy 
Tarnobrzeg 

Nie zrealizowano 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś Projekt zrealizowany 
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Możliwości w aktywności Brak  konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Pomoc dla Tarnobrzeskich Rodzin Zastępczych Brak konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Tarnobrzeg dla Rodziny Brak konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Tarnobrzeg dla Seniorów Projekt zrealizowany 

Gmina Tarnobrzeg Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w 
Tarnobrzegu 

Projekt zrealizowany 

Stowarzyszenie ESTEKA Budowa centrum rehabilitacji i wspierania 
organizacji pozarządowych 

Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 
10 

Lekkoatletyka na Serbinowie Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 
10 

Klasa pod chmurką Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 
10 

Rusz się przyjacielu i zadbaj o siebie Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 
10 

Ogród edukacyjny Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 
10 

Farma iluzji Nie zrealizowano 

Przedszkole nr 12 Wszyscy się uczymy i razem bawimy Projekt zrealizowano 

Gmina Tarnobrzeg Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega Zadanie zrealizowane 
częściowo 

Kwota 
dofinansowania 42 

441 528,69 

Budżet Województwa 
Podkarpackiego 

1 000 000,00 

Gmina 
Tarnobrzeg/zarządcy 
obiektów 

Termomodernizacja budynków zakładów opieki 
zdrowotnej 

Zadanie zrealizowane 
częściowo 

Gmina Tarnobrzeg Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega etap II 

Nie zrealizowano 

Gmina Tarnobrzeg Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta 
Tarnobrzega 

Zadanie zrealizowane 

Gmina Tarnobrzeg Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów 
zieleni rekreacyjnej przy Skalnej Górze 

Nie zrealizowano 

Parafia Rzymsko-
Katolicka p/w Matki 
Bożej Nieustającej 
Pomocy 

Budowa hospicjum Zadanie w trakcie 
realizacji 
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Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Siarkowiec” 

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych 
przy ul. Kopernika 24,26,28, Skalna Góra 7,9 

Zadanie realizowane 
częściowo 

Wspólnota 
Mieszkaniowa Targowa 
4A 

Termomodernizacja obiektu Wspólnoty 
Mieszkaniowej Targowa 4A w Tarnobrzegu wraz z 
remontem infrastruktury towarzyszącej oraz 
zagospodarowaniem otoczenia. 

Brak danych 

Tarnobrzeska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wysokich 
przy ul. Sikorskiego nr 9,15,17, Sienkiewicza nr 59, 
61, Kwiatkowskiego nr 3 w Tarnobrzegu. 

Projekt zrealizowano 

4 368 688,64 zł / 

487 025,00 zł premia 
termomodernizacyjna 

Tarnobrzeska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 
Skalna Góra nr 1,3,5,8,10,11,12,13,14,15,17 w 
Tarnobrzegu 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

Gmina Tarnobrzeg Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez 
zagospodarowanie terenów wokół Jeziora 
Tarnobrzeskiego- etap I 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Gmina Tarnobrzeg Rewitalizacja zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych poprzez zagospodarowanie 
terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – etap II 

Projekt zostanie 
zgłoszony do 

dofinansowania po 
ogłoszeniu naboru w 

przyszłej 
perspektywie UE 

2021-2027 

Gmina Tarnobrzeg Budowa drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych miasta Tarnobrzega 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Gmina Tarnobrzeg Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na 
rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega 
wokół Jeziora Tarnobrzeskiego 

Zadanie zrealizowane 

Gmina Tarnobrzeg Budowa Podkarpackiego Centrum Wioślarstwa i 
Kajakarstwa nad Jeziorem Tarnobrzeskim 

Nie zrealizowano 

Klub Kajakowy Jezioro 
Tarnobrzeg 

Budowa przystani kajakowej wraz z torem 
regatowym i zapleczem technicznym (Etap I) 

Nie zrealizowano 

Jacht Klub „Siarkopol” Budowa Stanicy Żeglarskiej Jacht Klubu „Siarkopol” Nie zrealizowano 

Gmina Tarnobrzeg Przebudowa dróg gminnych w strefie gospodarczej 
w Tarnobrzegu – Machowie 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Powiatowy Urząd Pracy Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega. 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Całkowita wartość 
projektu wynosi 

543 905,62 zł. 

Wnioskowane 
dofinansowanie 

500 393,17 zł 
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12. KULTURA 

 

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA TARNOBRZEGA 

 Muzeum w roku 2019 prowadziło działalność statutową, gromadząc i udostępniając zbiory, 
organizując wystawy i prowadząc lekcje i warsztaty. Oferta Muzeum skierowana była do różnorodnego 
odbiorcy, tak jeśli chodzi o wiek, jak i miejsce zamieszkania. Na szczególna uwagę zasługuje praca z 
dziećmi i młodzieżą, oraz osobami niepełnosprawnymi. Muzeum w tym czasie owocnie 
współpracowało z innymi instytucjami i organizacjami m.in. Tarnobrzeskim Domem Kultury, 
tarnobrzeskimi bibliotekami: miejską i pedagogiczną, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Uniwersytetem 
III wieku. Niewątpliwie największym wydarzeniem w tym roku była prezentacja rękopisu „Pana 
Tadeusza”. Udostępniono także zwiedzającym wszystkie przewidziane do ekspozycji pomieszczenia 
i przygotowano stałą wystawę poświęconą historii Tarnobrzega. Wydarzenia w Muzeum były 
relacjonowane przez media ogólnopolskie(PR, TVP, TVN, Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów) jak 
i lokalne. 

Frekwencja w muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie 

Łącznie muzeum odwiedziło 16 782 osoby 

Bezpłatnie muzeum zwiedziło 182 osoby 

 

Prace adaptacyjno remontowe 

1. Remont chóru i korytarza- środki od konserwatora zabytków. 

2. Przygotowanie stałej wystaw o historii Tarnobrzega „Z leliwą ku siarce”- środki z ministerstwa 
kultury. 

Tym samym zakończono najważniejszy etap organizacji muzeum - wszystkie pomieszczenia 
przeznaczone dla zwiedzania zostały udostępnione. 

Pozyskane środki zewnętrzne 

- 120 000,00 zł. (Ministerstwo Kultury, Wojewódzki Konserwator Zabytków). 

 

 

TARNOBRZESKI DOM KULTURY 

TDK realizował zadania statutowe w zakresie:  

I. Społecznego Ruchu Kulturalnego 

II. Edukacji kulturalnej 

III. Organizacji imprez 

IV. Inne. 

Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym 
obszarze gminy Tarnobrzeg 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Wartość projektu 
3 004 136,00 zł 

Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

Rewitalizacja obiektu służącego do świadczenia 
usług dla startupów oraz realizacji projektów 
społecznych   oraz jego otoczenia zlokalizowanego 
na zdegradowanych terenach osiedla Serbinów. 

Nie zrealizowano 
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Organizacja imprez  

TDK był organizatorem wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla wszystkich grup odbiorców. 
Odbywały się koncerty, widowiska, spektakle teatralne, wystawy, wernisaże, projekcje filmowe, 
warsztaty itp. Najważniejsze przedsięwzięcia w tym zakresie to:  

• XXVII FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ TARNOBRZEG 2019; 

• XLII BARBÓRKOWA DRAMA TEATRALNA. 

Ponadto odbyły się (organizacja i współorganizacja):  

• Gala Noworoczna; 

• Koncert uczestników Konkursu „Śpiewajmy kolędy i pastorałki”; 

• Koncert Stabat Mater ; 

• Program  w ramach Profilaktyki Uzależnień - Droga donikąd Jacek Dewódzki; 

• XXV edycja Festiwalu „Śpiewograniec”; 

• VI Piknik Rodzinny; 

• Festiwal Filmów Niezwykłych; 

• Festiwal Piosenki Ekologicznej; 

• „Lato w mieście” -  cykl imprez; 

• Dni Tarnobrzega; 

• Festiwal SatyrBlues; 

• Koncert z okazji jubileuszu Miejskiej Orkiestry Dętej w Tarnobrzegu; 

• MRock Festiwal; 

• Jarmark Dominikański; 

• Senioriada; 

• Akademia Kameralna – 2 koncerty; 

• Spektakle teatrów amatorskich działających w TDK. 

 

Stałe formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

 Zajęcia prowadzone były przez zatrudnionych w Tarnobrzeskim Domu Kultury instruktorów, 
profesjonalistów posiadających duże doświadczenie i wiedzę fachową. Uczestnicy tych zajęć brali 
udział w wystawach, plenerach, spektaklach; są laureatami festiwali i konkursów.  

• Dziecięcy Art Klub czyli pracownia plastyczna  - zajęcia dla dzieci klas I-VI szkół podstawowych. 

• Blok  sztuki dla młodzieży oraz Godzina z historią sztuki - warsztaty z plastyki i historii sztuki. 
Zajęcia dla młodzieży od 14 lat. 

• Chórek „ŁAPU-CAPU” - dzieci w wieku 6 - 13 lat. 

• Studio Piosenki  - zajęcia dla młodzieży.  

• Teatrzyk MAGIK - całoroczne warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. 

• Młodzieżowy  Teatr Amatorski - zajęcia dla młodzieży w wieku 15-19 lat. 

• Teatr CZWARTEK  - zajęcia dla dorosłych. 

• Teatr bez Metryki. 

• Nauka gry na gitarze,  kontrabasie. 

• Muzyczne zajęcia dla instrumentalistów: 

- gitara akustyczna i elektryczna – poziom podstawowy; 

- gitara basowa – poziom podstawowy i zaawansowany; 

- kontrabas - poziom podstawowy. 

• Konsultacje w zakresie sztuki filmowej i fotografii - warsztaty  formy filmowej i fotograficznej, 
zagadnienia realizacji filmów. 

• Warsztaty Plastyczne dla dorosłych. 
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• Miejska Orkiestra Dęta -  młodzież i dorośli. 

• Mażoretki – dziewczęta w wieku 7 – 19 lat, zajęcia o charakterze marszowo – tanecznym. 

• Zespół Taneczny "FRAM" - dzieci  i młodzież w wieku 5 - 19 lat. 

 

Teatr 

• XVII Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje”  

• 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

• Dni Teatru 20-24.III 2019: wystawiono spektakle „Wystarczy być” (Teatr „Maska” 
w Rzeszowie), „Smok wawelski” (Zespół Szkół  w Maliniu), „Gwałtu, co się dzieje” (Teatr Poezji 
i Piosenki, Biłgorajskie Centrum Kultury), „Parady” (Teatr „Czwartek”, Tarnobrzeski Dom 
Kultury), „Czary, mary - wspomnienie” (Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych 
FRAM).   

 

Muzyka 

• Konkurs „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”  

• 24. Edycja Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” 

 

Plastyka 

• IX Edycja Konkursu Plastycznego Stop Przemocy, Dopalaczom i Używkom Pod Każdą Postacią 
2019   

• XXI Konkurs Plastyczny „Malujemy Pastelami”  

 

 

KINO „WISŁA”  

 W Kinie „Wisła” – TDK odbyło się 1090 projekcji, w tym: polskie kino – 266 seansów, 
europejskie – 128 seansów, pozostałe – 696 seansów. 32608 widzów.  

 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. DR. MICHAŁA MARCZAKA W TARNOBRZEGU 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu jest jednostką 
organizacyjną Urzędu Miasta Miasta Tarnobrzega, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez Urząd Miasta. Działa zgodnie ze Statutem  nadanym przez Radę Miasta 
Tarnobrzega.  Zadania statutowe określone w Planie pracy na 2019 rok  realizowała Biblioteka Główna 
oraz 8 filii bibliotecznych zlokalizowanych w osiedlach Serbinów, Dzików, Siarkowiec, Przywiśle, 
Miechocin, Mokrzyszów, Wielowieś i Sobów.  

 Zgodnie z Planem pracy w ciągu 2019 roku realizowano  podstawowe zadania Biblioteki, 
którymi były systematycznie uzupełniane zbiorów MBP w nowości wydawnicze oraz obsługa 
użytkowników. Ogółem przybyło 9057  nowych książek na tradycyjnych i elektronicznych nośnikach,  
w tym z zakupu 6941 woluminy. Wskaźnik zakupu księgozbioru tradycyjnego wyniósł 14,6 wol.  Na 100 
mieszkańców . Na koniec 2019 roku w bibliotekach zinwentaryzowanych było 214 867 książek oraz 34 
453 jednostki zbiorów specjalnych, w tym 3319 audiobooków oraz 2 219 cyfrowych książek 
dźwiękowych w formacie „Czytak”. 

 W 2019 roku MBP w Tarnobrzegu zorganizowała ogółem 843 różnorodne imprezy czytelnicze, 
z których skorzystało  15449 osób, w tym: 
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a) 55  lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki, z których skorzystało 1009 osób, 

b) 361  imprez literackich,  w tym: spotkania autorskie, dyskusje nad książką, spotkania z książką 
oraz inne o charakterze literackim, z których skorzystało 7711 osób, 

c) 416  imprez edukacyjnych:  kursy komputerowe, konkursy, koncert, warsztaty, zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy integracyjne, z których skorzystało 4754 osób, 

d) 11  dużych wystaw, które obejrzało 1975 osoby, 

e) 12 wystaw w „Galerii Okno” i 8 w witrynie Oddziału dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej. 

13. WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU I TURYSTYKI 

 

DOTACJE CELOWE NA ROZWÓJ SPORTU 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. Dotacje przekazywane w trybie ustawy o sporcie. 

Lp. Nazwa podmiotu Dotacja przekazana w 2019 r. 

1. Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg 400 000,00 zł 

2. Osiedlowy Klub Sportowy „Mokrzyszów” 34 100,00 zł 

3. Osiedlowy Klub Sportowy „Wielowieś” 34 100,00 zł 

4. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Wspólnota-Serbinów” 
34 100,00 zł 

5. Osiedlowy Klub Sportowy „Iskra” Sobów 29 100,00 zł 

6. Osiedlowy Klub Sportowy „Koniczynka” Ocice 29 100,00 zł 

7. Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy Zakrzów 24 100,00 zł 

8. Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg 44 100,00 zł 

9. 
Klub Piłki Siatkowej  
„Siarka” Tarnobrzeg 

19 100,00 zł 

10. Tarnobrzeska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” 30 000,00 zł 

11. 
Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy  
Siarka Tarnobrzeg 

14 100,00 zł 

 

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje 
przekazywane w trybie ustawy o sporcie. 

Lp. Nazwa podmiotu Dotacja przekazana w 2019 r. 

1. 

Siarka Tarnobrzeg S.A. 

850 000,00 

2. 20 000,00 

3. 80 000,00 

 

NAGRODY 
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 Nagrody za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym: 

• Grzegorz Uzar – trener Tarnobrzeski Klub Karate 

• Lilly May Niezabitowska – Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica 

• Aleksandra Bobula – Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica. 

 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

 Cele MOSiR: Celem  funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych miasta Tarnobrzeg 
z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających 
i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu za zgodą Prezydenta Miasta współpracuje 
i wspiera organizacje sportowe poprzez symboliczne opłaty za  udostępnianie hali sportowej, siłowni, 
basenu oraz sali i pomieszczeń na treningi, organizację zawodów sportowych oraz prace 
administracyjne dzięki czemu możliwy jest udział tych organizacji sportowych  w rozgrywkach 
organizowanych poprzez polskie i wojewódzkie i regionalne związki sportowe. 

 Współpraca z organizacjami sportowymi: 

• Klubem Sportowym SIARKA Tarnobrzeg S.A. – (piłka nożna), 

• Klubem Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu (tenis stołowy kobiet), 

• Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Sympatyków Piłki Siatkowej (liga TALPS, siatkówka 
mężczyzn), 

• Klubem Piłki Siatkowej SIARKA Tarnobrzeg 

• Tarnobrzeskim Klubem Szachowym 

• Uczniowskim Klubem Sportowy ,, DELFIN” (pływanie) 

• Klubem Biegacza ,,WITAR” (biegi) 

• Tarnobrzeskim Towarzystwem Pływackim 

• ,,Integracja – Stowarzyszeniem Sprawnych Inaczej i Przyjaciół” (pływanie, podnoszenie 
ciężarów) 

• Stowarzyszeniem „Tarnobrzeski Klub Tenisa” 

• Klubem Kajakowym „Jezioro Tarnobrzeskie” 

• Jacht Klubem „KOTWICA” 

• Tarnobrzeskim WOPR 

• TKKF Tarnobrzeg 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu w 2019 roku był organizatorem 
i współorganizatorem licznych imprez sportowo-rekreacyjnych. Do imprez, które cieszyły się 
największym zainteresowaniem należy zaliczyć: 

• Turniej halowej piłki nożnej, 

• Turniej plażowej piłki siatkowej 

• Turniej szachowy, 

• „FERIE 2019”: 

• Nauka pływania, 

• Turniej szachowy dla szkół podstawowych, 

• Zajęcia modelarskie, budowa modeli i zawody, 

• Halowy Turniej w Piłkę Nożną Ministrantów, 

• VII Zimowy Rekreacyjny Bieg wokół Jeziora Tarnobrzeskiego 

• „Podaj Łapę” piknik dla małych i dużych miłośników psów, 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega, 

• Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych 
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• XXVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 

• Senioriada 2019, 

• Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Olimpiada przedszkolaka 
„Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej” 

• Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci 10-11 lat – edycja wiosenna i jesienna 

• Puchar Podkarpacia  w pływaniu, 

• Dzień Dziecka na pływalni, 

• Rodzinne Zawody w pływaniu, 

• Piknik Nordic Walking, 

• Warsztaty modelarskie i zawody modeli latających, 

• Miejskie zawody drużyn OSP, 

• Finał Turnieju Piłki Nożnej w ramach ogólnopolskiej imprezy „Z podwórka na stadion” o puchar 
TYMBARKU 

• III Długodystansowe zawody pływackie „Jezioro Tarnobrzeskie” 

• Mistrzostwa Tarnobrzega w biegach przełajowych, 

• III Memoriał Józefa Salika w tenisie ziemnym, 

• VIII Półmaraton i ćwierćmaraton -  Jezioro Tarnobrzeskie, 

• VII Otwarte mistrzostwa Tarnobrzega w piłce plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie, 

• 41 Bieg Nadwiślański, 

• Zawody „ Latawcowe Babie Lato” 

• Mikołajkowy Turniej „Wyścig do Św. Mikołaja” 

• XXVIII Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim ERGOWIOSŁA 2019 

• I Mistrzostwa Tarnobrzega Szkół Ponadgimnazjalnych na Ergometrze Wioślarskim 

• I Otwarte Mistrzostwa Tarnobrzega na Ergometrze Wioślarskim 

• ACTIVE ROW czyli „Wiosłowanie dla Każdego” impreza o zasięgu makroregionalnym 
współorganizowana z Fundacją Olimpijczyka Michała Jelińskiego „ACTIVE diabet 

• XI Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 

• Dzień Dziecka 

• Podkarpacki Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych 

• Podkarpacki Turniej Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych 

 

Wykorzystanie hali widowiskowo-sportowej i sali sportowej 

 

 Hala widowiskowo-sportowa wykorzystywana jest głównie do organizacji meczów oraz 
treningów  mistrzowskich zespołów sportu kwalifikowanego seniorek (I Liga i tenisa stołowego kobiet 
(Ekstraklasa + rozgrywki Pucharu Europy), siatkówki III liga mężczyzn.Hali Widowiskowo Sportowa 
wykorzystywana jest na treningi i mecze mistrzowskie. Korzystają  zespoły klubowe w kategoriach 
młodzieżowych siatkówki i koszykówki biorące udział w rywalizacji sportowej na poziomie 
wojewódzkim i ogólnopolskim. Poza zespołami klubowymi największą liczbę korzystających z tych 
obiektów stanowi grupa dzieci i młodzieży tarnobrzeskich szkół, które w ramach programu nauczania 
tych placówek prowadzą zajęcia wychowania fizycznego na udostępnionych obiektach (hala 
widowiskowo – sportowa, sala sportowa, sala gimnastyczna), w skali roku liczba młodzieży, która 
korzysta z naszych obiektów wynosi blisko 30 tys. uczniów. 

 Hale i sale sportowe udostępniane są także zorganizowanym grupom na zajęcia sportowo – 
rekreacyjne (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis ziemny i tenis stołowy) z tej formy w roku 
skorzystało blisko 15 tys. osób. 

 Na holu Hali Widowiskowo – Sportowej zostało uruchomione i funkcjonuje TCTS, które cieszy 
się bardzo dużą popularnością. 
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 Obiekty hali widowiskowo – sportowej wykorzystywane są również przez podmioty 
zewnętrzne w celu organizacji widowisk kulturalnych, pokazów, ekspozycji  czy uroczystości. 

Imprezy niesportowe zorganizowane w roku 2019 to np.: 

• „Miejskie Śniadanie Wielkanocne”, 

• Dwudniowy Turniej Tańca Towarzyskiego połączony z pokazami par mistrzowskich – 
organizator Szkoła Tańca Towarzyskiego „SAMBA”, 

• Kiermasz zdrowia i urody, 

• Targi Pracy – organizator Powiatowy Urząd Pracy, 

• Miejska Wigilia – organizator Prezydent Miasta, 

• Wyścig do Św. Mikołaja Szkół Podstawowych, 

• Mikołajki na sportowo ( KS Siarka). 

 

Cykliczne imprezy sportowe to np.: 

• Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych – organizator Zespół Szkół 
Specjalnych, 

• Igrzyska Młodzieży w Badmintonie (SZS), 

• Igrzyska Dzieci  w Tenisie stołowym (SZS), 

• Igrzyska dzieci w Unihokeju(SZS) 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej Baraże Koszykówka chłopców (SZS), 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce ręcznej dziewcząt i chłopców (SZS), 

• Licealiada w Koszykówce dziewcząt i chłopców(SZS) 

• Tarnobrzeska Amatorska Liga Piłki Siatkowej (sezon 2016/2017 , 2017/2018 i 2018/2019) 
organizator Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej, 

• „Siarkowcy Dzieciakom” – halowy turniej piłki nożnej połączony z akcją charytatywną – 
organizator Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Nożnej ZŁOTA SIARKA. 

• Podkarpacka I liga Mężczyzn w siatkówce( sezon 2018/2019) 

• KTS ENEA Siarka Tarnobrzeg(sezon 2018/2019) 

 Łącznie w imprezach w 2019 roku na halach MOSiR brało udział blisko 60 tys. zawodników. 
Imprezy te zgromadziły przeszło 30 tys. widzów. 

 

Wykorzystywanie pływalni krytej 

Wykorzystanie 

miesiąc 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Styczeń 14 183 12 315  4 751 10 232 

Luty 14 568 16 535 14 225 11 012 

Marzec 14 101 18 659 15 449 15 339 

Kwiecień 14 893 14 526 14 286 9 246 

Maj 12 660 13 603 13 288 12 087 

Czerwiec 10 765 10 176 9 473 9 624 

Lipiec 3 404 3 831 3 662 3 381 

Sierpień 5 627 6 632 5 474 5 993 

Wrzesień 14 118 12 769 11 025 16 344 

Październik 17 025 18 500 14 469 20 067 

Listopad 16 911 16 216 12 507 18 389 
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Grudzień 11 630 13 543 10 997 13 896 

SUMA 149 885 157 305 139 606 145 701 

 
 MOSiR wspólnie z WOPR prowadzi naukę i doskonalenie pływania w grupach zorganizowanych 
połączone z prelekcjami edukacyjnymi odnośnie bezpiecznego zachowania nad wodą. Dla 
najmłodszych odbywają się zajęcia ,,Mamo, Tato chcę pływać”. Tarnobrzeskie Towarzystwo Pływackie 
prowadzi naukę pływania dla przedszkolaków. 

 
Wykorzystywanie siłowni sportowej 

Wykorzystanie 

Miesiąc 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Styczeń 6 209 4 620 4 722 4 152 

Luty 6 228 5 002 4 701 4 004 

Marzec 5 020 5 386 5 038 3 775 

Kwiecień 4 275 4 062 4 216 modernizacja 

Maj 4 007 4 117 3 848 modernizacja 

Czerwiec 3 801 3 931 3 563 modernizacja 

Lipiec 
2 316 3 273 3 046 1 259 

modernizacja 

Sierpień 3 023 3 231 3 194 2 724 

Wrzesień 3 950 3 720 3 969 3 091 

Październik 4 231 4 154 3 769 3 557 

Listopad 4 245 4 131 3 683 3 896 

Grudzień 3 895 3 863 3 443 4 152 

SUMA 51 200 49 490 47 192 30 610 

Wykorzystywanie miejskiego stadionu sportowego 

 Stadion Miejski wykorzystywany był  głównie przez Klub Sportowy SIARKA Tarnobrzeg S.A. 
do organizacji zajęć treningowych i meczów mistrzowskich i pucharowych dla III-ligowego zespołu piłki 
nożnej. 

 Łącznie przez okres 12 – u miesięcy 2019 r. przeprowadzono około 300 treningów i rozegrano 
18 meczów  mistrzowskich ligowych, 2 o Puchar Polski i 3 sparingi. 

 Na stadionie organizowane są także turnieje dla dzieci jak np. „Turrniej Pilki Nożnej Domów 
Dziecka” 

 

Wykorzystywanie kompleksu obiektów treningowych  ,,Zwierzyniec” 

 Kompleks boisk piłkarskich „Zwierzyniec” wykorzystywany jest głównie do szkolenia dzieci 
i młodzieży oraz rozgrywania meczów mistrzowskich w tej grupie wiekowej (młodzicy, trampkarze, 
juniorzy). Z boisk na tym obiekcie korzystają także zawodnicy Szkolnego Związku Sportowego oraz 
tarnobrzeskich szkół. 

 W roku 2019 (od połowy marca do połowy listopada) z obiektów korzystało od 8 do 12 grup 
dziennie, od 2 do 5 razy tygodniowo, odbyło się też 150 meczów mistrzowskich. Łącznie w treningach 
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i meczach mistrzowskich udział wzięło około 30 000 zawodników, a rozgrywki obejrzało ok. 10 000 
widzów. 

 Finał Turnieju piłki nożnej w ramach ogólnopolskiej imprezy „Z podwórka na stadion” o puchar 
TYMBARKU zgromadził ok. 600 zawodników z podkarpacia 

 

Wykorzystywanie orlika „Nadole” 

- 6500 ćwiczących -boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

 

 

Wykorzystywanie Euroboiska Sp 10  

– 9500 ćwiczących - boisko ze sztuczną nawierzchnią. 

 

Wykorzystywanie lodowiska „biały orlik” przy szkole podstawowej nr 9 

- z lodowiska w okresie grudzień – luty korzystało około 5000 łyżwiarzy. 

 

Wykorzystywanie kortów tenisowowych - „Zwierzyniec” 

 Korzystanie z kortów tenisowych od kwietnia do października - Ilość korzystających osób ok. 
4 500. 

 

Frekwencja nad Jeziorem Tarnobrzeskim - sezon 2019 r. 

 Informacje dotyczące funkcjonowania Jeziora Tarnobrzeskiego w sezonie 2019. 

Frekwencja - w sezonie odwiedziło tereny rekreacyjne nad Jeziorem Tarnobrzeskim ok. 300 tys. osób. 

W dni świąteczne / niedziele / podczas bardzo dobrych warunkach atmosferycznych przebywało 
w jednym dniu ok. 20 tyś osób. 

 

 

 

 

14. REALIZACJA  UCHWAŁ RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

 W 2019 roku Rada Miasta Tarnobrzega VIII kadencji 2018-2013 podjęła 208 uchwał, z czego: 

- 204 zostały zrealizowane, w tym 5 zrealizowane bez elementów określonych w rozstrzygnięciu 
nadzorczym, 

- 19 jest w trakcie realizacji, 

- 5 nie zostało zrealizowanych z powodów: nie otrzymanie dofinansowania do projektu będącego 
przedmiotem uchwały – 1 uchwała, stwierdzenie nieważności uchwały przez organ nadzoru – 
4 uchwały. 

 

 

 

 

15. POMOC SPOŁECZNA 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy 
Tarnobrzeg, będącej miastem na prawach powiatu. 
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 MOPR działa na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu nr XVI/59/90 
z dnia 30 marca 1990 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

 

Zatrudnienie 

Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu posiadają status 
pracownika samorządowego. Są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na stanowiskach z grupy 
stanowisk urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, oraz na stanowiskach 
pomocniczych i obsługi. 

Do stanowisk urzędniczych w Ośrodku zalicza się kadrę kierowniczą, pracowników działu 
świadczeń rodzinnych, pomocy środowiskowej, pracowników księgowości i administracji. Natomiast 
stanowiska pomocnicze i obsługi dotyczą pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób na stanowiskach obsługi. 

Struktura i stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia 2019 r.) w MOPR przedstawiał się następująco: 

liczba etatów – 104,05 et. 

 

Budżet 

Dochody budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dochody uzyskane wg źródeł pozyskania 
w zł. 

Tytuł uzyskania dochodów Wykonanie 

Zadania własne 374 792 

Zadania własne rządowe 161 669 

Zadania zlecone 744 548 

RAZEM 1 281 009 

 

Dochody MOPR w Tarnobrzegu w 2019 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych pochodziły z 
następujących tytułów: w zł. 

wpłat kosztów upomnień, które wystawiono osobom zobowiązanym do 
zwrotu odpłatności i nienależnie pobranych świadczeń 

166 

częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 4 936 

rozliczenia z lat ubiegłych 238 

wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 155 010 

wpływy z odpłatności za obiady i pobyt w DDP 68 191 

wpływy z darowizn 10 351 

odsetki od rachunku bankowego 3 733 
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odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 6 137 

odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym z lat ubiegłych 97 

odpłatność za pobyt w schronisku 53 562 

zwrot nienależnie pobranego świadczenia z pieczy zastępczej wraz z 
odsetkami 

93 

wpływy z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 72 278 

RAZEM 374 792 

 

Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2019 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych – 
rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pochodziły z następujących tytułów 
w zł. 

zwrotu pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych i 
pielęgnacyjnych 

82 641 

zwrotu pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych 54 154 

zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych 11 522 

odsetek od nieterminowo regulowanych należności 13 352 

RAZEM 161 669 

 

Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2019 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pochodziły 
z tytułu w zł. 

odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 647 

odpłatność za wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny 28 

spłata zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 55 037 

spłata zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

340 838 

spłata odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 

333 998 

RAZEM 744 548 

 

Wydatki budżetowe miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w tarnobrzegu  
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2019 r. realizował zadania gminy i powiatu 
z  podziałem na : 

- zadania własne, 

- zadania własne rządowe, 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

- projekty współfinansowane z udziałem środków z UE, 

- zadania powierzone przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Środki finansowe na realizację zadań w 2019 r. pochodziły: 

-  ze środków własnych Urzędu Miasta Tarnobrzega, 

- ze środków budżetu państwa jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych z  zakresu 
administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, 

-  z  dochodów własnych rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz z budżetu państwa jako dotacje celowe, 

-  ze środków unijnych, 

-  ze środków pozabudżetowych. 

Wydatki w 2019 r. wyniosły 65.446.466 zł z tego : 

• Wydatki budżetowe w ramach planu finansowego wyniosły – 62.778.688 zł, z tego: 
a) 62.159.764 zł to wydatki bezpośrednio ponoszone przez MOPR; 
b) 618.924 zł to wydatki ponoszone przez UM Tarnobrzega, a merytorycznie nadzorowane 

przez MOPR. 

• Wydatki poza planem finansowym wyniosły - 2.667.778 zł z  tego: 
a) 15.704 zł to wydatki ponoszone prze MOPR na obsługę programu pn. „Opieka 

Wytchnieniowa”; 

b) 2.652.074 zł to wydatki ponoszone przez UM Tarnobrzega a nadzorowane przez MOPR 
z  tego: 
- świadczenia z PFRON – 2.479.625 zł; 
- świadczenia z pilotażowego programu Aktywny Samorząd – 172.449 zł. 

 
Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania objętego planem finansowym 2019 roku w zł. 

2. Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR 

Lp. Wyszczególnienie finansowania zadań Wartość w 2019 r. 

1. Zadania realizowane przez MOPR 

1.1. Środki własne Miasta Tarnobrzega w tym: 10 094 465 

 1) zadania własne gminy i powiatu 10 094 465 

1.2. Środki celowe z budżetu państwa w tym: 51 432 415 

 1) zadania własne gminy i powiatu 2 346 387 

 
2)zadania z zakresu administracji rządowej i inne 

zadania zlecone gminie i realizowane przez 
powiat 

49 086 028 

1.3. 
Środki na dofinansowanie projektów 

współfinansowanych z udziałem środków  UE 
632 884 

 
1) projekt pn. ”Wypożyczalnia sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
wspomagającego” 

546 882 

 2) projekt pn. „Asystent Seniora” 86 002 

RAZEM 62 159 764 
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2.1 

Środki własne Gminy i powiatu w tym: 382 549 

1) zadania własne powiatu 220 880 

2) zadania własne rządowe gminy 161 669 

2.2 
Środki celowe z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym: 

236 352 

 
1) zadania realizowane przez powiat w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

236 352 

RAZEM 618 901 

 

Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania poza planem finansowym 2019 roku w zł. 

Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR 

Środki własne powiatu: 2 652 074 

1) zadania powiatu realizowane na podstawie odrębnych 
ustaw 

2 652 074 

RAZEM 2 652 074 

 
Wydatki realizowane przez MOPR w 2019 r. z podziałem na formy wsparcia w zł 

L.p. Forma wsparcia Wydatki w 2019 r. % udziału 

1. Sprawienie pogrzebu 5 422 0,01 

2. 
Schronienie i utrzymanie mieszkań 
chronionych 

63 991 0,10 

3. Ubezpieczenie zdrowotne  podopiecznych 276 347 0,44 

4. 
Wydatki na asystentów rodzin i 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

281 588 0,45 

5. 
Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach 
zastępczych i ich obsługa 

168 232 0,27 

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 166 563 0,27 

7. 
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenie społecznego 
świadczeniobiorców 

816 629 1,31 

8. 
Pobyt mieszkańców miasta w domach 
pomocy społecznej 

1 922 166 3,09 

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 199 120 0,32 

10. Pomoc materialna dla uczniów 187 973 0,30 

11. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 1 101 511 1,77 

12. 
Świadczenia z pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej 

2 086 341 3,36 

13. 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i ich obsługa 

15 342 239 24,68 
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14. Świadczenia wychowawcze i ich obsługa 30 907 457 49,72 

15. Wynagrodzenia dla opiekuna i ich obsługa 193 591 0,31 

16. 
Świadczenia w ramach programu DOBRY 
START i obsługa zadania 

1 470 720 2,37 

17. Karta Dużej Rodziny 2 553 0,01 

18. Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 707 971 1,14 

19. Przeciwdziałanie przemocy i alkoholizmowi 59 997 0,10 

20. Obsługa zadań realizowanych z PFRON 72  392 0,12 

21. 
Realizacja projektów pn.” Wypożyczalnia 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
wspomagającego”, i  „Asystent Seniora”. 

632 884 1,02 

22. Utrzymanie zawodowej rodziny zastępczej 24 299 0,04 

23. 
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie 

4 669 458 7,51 

24. Realizacja programu Bon 3+ i Karty Seniora 440 922 0,71 

25. 
Świadczenia dla wychowanków Placówki 
Opiekuńczo Wychowawczej oraz pokrycie 
kosztów pobytu dzieci w POW 

64 489 0,10 

26. Prace społecznie użyteczne 31 053 0,05 

27. 
Pomoc dla potrzebujących: Wigilia, śniadanie 
wielkanocne, gorące posiłki 

110 564 0,18 

28. 
Trwałość  projektów pn.” KIS-włącz się od 
dziś” i „TBG dla Seniorów”. 

97 743 0,16 

29. 
Programy przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie 

8.223 0,01 

30. 
Dodatek do zryczałtowanej kwoty i dodatek w 
wysokości świadczenia wychowawczego 

47 326 0,08 

RAZEM 62 159 764 100 

 

Z pomocy społecznej w 2019 roku skorzystało 1295 rodzin, liczących 2447 osoby. 

Pomoc przyznawana była osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

długotrwałej lub ciężkiej choroby 489 

niepełnosprawności 422 

bezrobocia 387 
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ubóstwa 252 

sytuacji kryzysowej 221 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

96 

alkoholizmu 49 

bezdomności 48 

potrzeby ochrony macierzyństwa 23 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 15 

zdarzenia losowego 14 

przemoc w rodzinie 13 

narkomania 3 

 

 Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 1271 rodzinom liczącym 2402 osób, w tym 
wyłącznie w postaci pracy socjalnej 453 rodzinom liczącym 879 osób. 

W 2019 roku zawarto 106 kontraktów socjalnych, w tym 69 z osobami w zakresie 
rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej i 37 z osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

W 2019 roku do działu usług opiekuńczych wpłynęło 69 wniosków o przyznanie usług 
opiekuńczych, z czego 40 osób zostało objętych w/w wsparciem (pozostałe osoby z różnych przyczyn 
zrezygnowały z ubiegania się o przyznanie świadczenia). Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
zabezpieczył w 100% potrzeby w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Wszystkie osoby zgłaszające potrzebę wsparcia i uprawnione do tej formy pomocy 
zostały nią objęte. Nikt nie otrzymał decyzji odmawiającej pomocy w formie usług opiekuńczych. 
W  2019 roku usługami opiekuńczymi objętych zostało łącznie 159 osób. Zrealizowano 24 861 godzin 
usług opiekuńczych. Wyraźnie zauważalny jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na pomoc 
formie usług opiekuńczych. 

Na podstawie Uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 
lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach tego programu 
uruchomiony został program dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej. 

 W ramach realizowanego programu przyznawana była pomoc w formie: 

- gorących posiłków w żłobkach, przedszkolach i szkołach dla dzieci i młodzieży, 

- gorących posiłków dla dorosłych, 

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Programem objęto łącznie 556 osób, w tym: 

- 83 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

- 185 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

- 297 osoby dorosłe. 

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 199 120 zł. Środki własne gminy przeznaczone 
na  ten cel to kwota 59 736 zł, natomiast otrzymana dotacja Wojewody Podkarpackiego wynosiła 
139 384 zł. 

Wydatki obejmowały: 
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności na kwotę 75 480 zł, 
- opłacono gorące posiłki 217 dzieciom i młodzieży na łączną kwotę 66 636 zł, 
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- opłacono gorące posiłki 64 osobom dorosłym na kwotę 57 004 zł. 

W 2019 r. MOPR sprawił 2 pochówki za łączną kwotę 5 422 zł. Średni koszt pochówku wyniósł 2 711 
zł. 

 W ramach prowadzonych zadań MOPR-u realizował wsparcie polegające na Opłacaniu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r. opłacano składkę zdrowotną 223 osobom pobierającym 
w MOPR zasiłek stały w kwocie 102 447 zł. 

Osoby dorosłe przewlekle somatycznie chore całodobową opieką objęte są w Domu Pomocy 
Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7. Dom posiada 60 miejsc statutowych. Od 1 stycznia 2019 r. 
do 28 lutego 2019 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3.336 zł. Od 1 marca 2019 r. 
koszt wzrósł do kwoty 3.504 zł. Na dzień 31.12.2019 r. całodobową opieką objętych było 57 osób w tym 
9 osób przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed dniem 01.01.2004 r. oraz 48 osób przyjętych na 
podstawie skierowania wydanego po dniu 01.01.2004 r. 

 

Zasiłek stały 

W 2019 roku zasiłki stałe wypłacano łącznie dla 231 rodzin w tym dla 196 osób samotnie 
gospodarujących. Wydatkowano na ten cel 1 197 431 zł, środki pochodziły z dotacji Wojewody 
Podkarpackiego. Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego wynosiła 537,21 zł. 

 

Zasiłek okresowy 

Zasiłki okresowe przyznano 131 rodzinom liczącym 226 osób. Powodem przyznania tego 
świadczenia było w szczególności: 

- bezrobocie w 110 rodzinach liczących 193 osób, 

- długotrwała choroba w 18 rodzinach liczących 26 osób, 

- niepełnosprawność w 9 rodzinach liczących 15 osób. 

Na tę formę pomocy w 2019 r. wydatkowano kwotę 220 000 zł, środki pochodziły z dotacji 
Wojewody Podkarpackiego. Średnia wysokość zasiłku okresowego w 2019 r. wynosiła 310,30 zł. 

 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy przyznawany był na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 
bytowej, w szczególności na: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, obuwia, środków 
czystości, pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wykupienia leków wg przedłożonych 
recept lekarskich, zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz drobnych remontów. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom i rodzinom niespełniającym kryterium 
dochodowego udzielono pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku celowego 
w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego. 

Na zasiłki celowe i w naturze w tym specjalne zasiłki celowe w 2019 r. wydatkowano kwotę 328 173 
zł. Środki pochodziły z budżetu gminy. 

Pomocy udzielono 534 rodzinom w tym 203 rodziny otrzymało specjalne zasiłki celowe. 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 6 rodzin 
na kwotę 4 900 zł. 

 

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych 

W roku 2019 na świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Tarnobrzega 
wydatkowano z budżetu miasta kwotę: 381 104,39 zł oraz na wypłatę dodatków wychowawczych 
(500+) wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano kwotę: 168 231,72 zł.  
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W 2019 roku na świadczenia na utrzymanie dzieci, pochodzących z miasta Tarnobrzega, 
a przebywających w rodzinach zastępczych w powiatach: staszowskim, wodzisławskim, 
sandomierskim, stalowowolskim i mieście Krosno w ramach zawartych Porozumień przeznaczono 
z budżetu miasta dotację w kwocie: 45 711,93 zł. Dodatkowo na świadczenie na utrzymanie dzieci, 
pochodzących z miasta Tarnobrzeg, a przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach: 
wodzisławskim i mieście Warszawa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki w wysokości: 
9 804,00 zł 

Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji celowej 
z budżetu państwa na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w 2019 roku wydatkowano kwotę: 
8 990,00 zł. 

W 2019 roku udzielono pomocy pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom opuszczającym 
rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze w łącznej 
wysokości: 90 092,37 zł. 

W 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w powiatach: 
biłgorajskim i mieście Lublin przebywało 5 dzieci pochodzących z miasta Tarnobrzega. Na pokrycie ich 
kosztów utrzymania w ramach zawartych Porozumień przeznaczono z budżetu miasta dotację 
w kwocie: 186 600,00 zł. 

W 2019 roku w  placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tarnobrzeskiego (powiat 
ziemski) przebywało 1 dziecko pochodzące z miasta Tarnobrzeg. Na pokrycie kosztów jego pobytu 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki w wysokości: 19 104,07 zł. 

W mieście Tarnobrzegu działają 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

• Dom Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Tarnobrzegu, 
ul. Św. Barbary 1. Placówka typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc: 14. Koszt utrzymania dziecka 
w 2019 roku wynosił: 3 330,51 zł. 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 
17. Placówka typu rodzinnego z liczbą miejsc: 8. Koszt utrzymania dziecka w 2019 roku wynosił: 
2.536,28 zł. 

W roku 2019 na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego dla placówek opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta 
Tarnobrzega wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano kwotę: 47 326,30 zł. 

Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji celowej 
z budżetu państwa na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej w 2019 roku 
wydatkowano kwotę: 4 340,00 zł 

 

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i socjalnych  

Wypłacane świadczenia to: 

1. Świadczenia rodzinne 

− zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – wydano 2079 decyzji, wypłacono kwotę 
3.727.729 zł, 

− świadczenia opiekuńcze: 

• zasiłek pielęgnacyjny – wydano 666 decyzji, wypłacono kwotę – 3 363 236 zł. 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – wydano 61 decyzji, wypłacono kwotę – 246 263 zł. 

• świadczenie pielęgnacyjne – wydano 374 decyzji, wypłacono kwotę – 4 216 931 zł. 

• zasiłek dla opiekuna – wydano 13 decyzji, wypłacono kwotę – 138 057,90 zł. 

− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wydano 277 decyzji, wypłacono kwotę    277 
000 zł, 

− świadczenie rodzicielskie – wydano 106 decyzji, wypłacono kwotę 1 092 128,84 zł. 



66 | S t r o n a  

- świadczenie „Za życiem” -  wydano 3 decyzje, wypłacono kwotę 12 000 zł. 

2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 355 decyzji, wypłacono kwotę 1 323 849 zł. 
3. świadczenia wychowawcze – wydano 5541 decyzji, wypłacono kwotę 30 518 823,67 zł. 
4. dodatek mieszkaniowy – wydano 1172 decyzji, wypłacono kwotę 1 055 204,71 zł. 
5. dodatek energetyczny – wydano 760 decyzji, wypłacono kwotę 46 306,58 zł. 
6. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: stypendium szkolne - 

wydano 305 decyzji, wypłacono kwotę 178 711 zł. 
– zasiłek szkolny - wydano 25 decyzji, wypłacono kwotę 9 262 zł. 

7. świadczenie „dobry start” - wydano 3 131 informacji, wypłacono kwotę 1 409 100 zł. 

 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020) w zakresie 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów szkolnych wydano 
305 decyzji przyznających świadczenie. Łączna kwota wypłaconych świadczeń za ten okres wyniosła – 
178 711 zł.  

 Wysokość przyznanego stypendium za maj i czerwiec 2019 r. wyniosła:  

• 800 zł dla uczniów, u których dochód nie przekraczał 200,00 zł netto na osobę w rodzinie;  

• 640 zł dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200,00 zł do 528,00 zł. 

• Wysokość przyznanego stypendium za listopad i grudzień 2019 r. wyniosła: 

• 645 zł dla uczniów, u których dochód nie przekraczał 200,00 zł netto na osobę w rodzinie; 

• 519 zł dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200 zł do 528 zł. 

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego 
na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium 
szkolnego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zasiłków szkolnych 
wydano w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. – 25 decyzji przyznających świadczenie na łączną 
kwotę 9 262 zł. 

W 2019 roku przyznano świadczenie „Dobry start” dla 4 697 dzieci i wypłacono w/w świadczenia 
w kwocie 1 409 100 zł. 

 

Bon rodzinny 3+  

Program Bon Rodzinny 3+ został przyjęty Uchwałą Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
27 lutego 2014 roku. Adresowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych zamieszkałych 
i zameldowanych na ternie miasta Tarnobrzega, takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci 
w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 roku życia, w której wszystkie dzieci i rodzice zamieszkują pod wspólnym adresem. 

W ramach Programu wydawany jest ,,Bon Rodzinny 3+” uprawniający do dokonywania płatności 
za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach działających na terenie 
miasta Tarnobrzega, które przystąpią do programu. 

Wnioski przyjmowane są od stycznia danego roku kalendarzowego. ,,Bon rodzinny 3+” ważny jest 
od dnia wydania do 30 listopada danego roku kalendarzowego. Na jednego członka rodziny przysługują 
bony w wysokości 200 zł. 

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w postaci bonów rodzinnych 3+ od 01.01.2019 r. 
do 30.11.2019 r. wynosi 437. Na dzień 31.12.2019 r. liczba podmiotów realizujących porozumienie 
na czas nieokreślony wynosi 62. 
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Wartość wydanych bonów od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. wyniosła 428.800 zł. 

Wartość zwróconych bonów od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 427.680 zł. 

 

 

 

Karta Dużej Rodziny 

W Dziale Świadczeń Społecznych od dnia 16.05.2014 r. przyjmowane są wnioski o Kartę Dużej 
Rodziny. W 2014 r. uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane były w rządowym programie 
dla rodzin wielodzietnych, który został przyjęty uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. 
w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430) oraz w akcie 
wykonawczym określającym sposób realizacji tego programu, tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych (Dz. U. poz. 755 i 836). Obecnie zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 5 
grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach realizacji Rządowego Programu dla Rodzin 
Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny przyjęto 410 wniosków, z czego 350 wnioski złożyły nowe 
rodziny. W w/w okresie zamówiono 983 karty w tym: 788 w formie tradycyjnej 195 w formie 
elektronicznej. Na dzień 31.12.2019 r. liczba rodzin występujących w systemie SI KDR wynosi 907. 
Liczba osób, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny wynosi 3 605.  

 

Tarnobrzeska Karta Seniora 

Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXVII /800/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku został 
przyjęty Program Tarnobrzeska Karta Seniora na terenie miasta Tarnobrzega. Od 01.01.2019 r. do dnia 
31.12.2019 r. wydano 230 karty dla seniorów w Tarnobrzegu. Porozumienia o współpracy podpisano z 
32 partnerami programu od 1 stycznia 2015 roku.  

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu i w Tarnobrzeskim Domu Kultury 
seniorom dofinansowano zakup na koncerty, teatry, bilety do kina, karnety na basen w kwocie 12.927 
zł. Kwota zrefundowana dla Ośrodka Sportu i Rekreacji za dofinansowanie do karnetów na basen 
i siłownię wyniosła 7 375 zł. W Tarnobrzeskim Domu Kultury w ramach dofinansowania do biletów na 
koncerty, teatry, do kina kwota zrefundowana wyniosła 5 552 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 58,80 
zł. Łącznie więc wydatkowano na Program Tarnobrzeska Karta Seniora w 2019 r. kwotę 12 995,80 zł. 

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

W ramach rozdziału: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dział Świadczeń Społecznych 
realizuje zadania związane z pośredniczeniem w występowaniu o dotację w ramach rządowego 
programu Maluch dla Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu. 

W dniu 14.11.2017 r. Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do programu „MALUCH – 2019 (Moduł 2- dla 
gmin)” w celu pozyskania dotacji dla Żłobków Miejskich w Tarnobrzegu. W dniu 28.06.2019 r. została 
podpisana umowa w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia 
gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym 
Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 2019 (Moduł 2)”. Gminie 
przyznano dotację w kwocie 252 000 zł na bieżące utrzymanie żłobka. 

Żłobek Miejski nr 1 został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących 
działalność na terenie Miasta Tarnobrzega w dniu 01.03.2012 r. Początkowo udostępnionych było 43 
miejsca, a od września 2012 r. dzięki Programowi Maluch liczba dzieci mogących skorzystać z usług 
Żłobka wzrosła o 80 miejsc. 

Żłobek Miejski nr 2 został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących 
działalność na terenie Miasta Tarnobrzega w dniu 12.10.2018 rok. W żłobku jest 64 miejsc. 
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Koszty ponoszone na funkcjonowanie placówki to głównie wynagrodzenia i ich pochodne zarówno 
opiekunów, jak i pozostałego personelu, wydatki administracyjne i związane z utrzymaniem lokalu – 
opłaty ponoszone m. in. na ogrzewanie, wodę, gaz, energię elektryczną, materiały biurowe itp.  

Koszty utrzymania placówki ponosi Gmina, częściowo są one pokrywane z opłat od rodziców 
za pobyt dziecka w żłobku oraz z Programu Maluch w ramach dotacji.  

Żłobek Miejski jest przystosowany do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających 
szczególnej opieki. 

Otrzymana kwota dotacji – 252.000 zł - zgodnie z umową nr 16/M2/2019 z dnia 28 czerwca 2019 
r. zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Tarnobrzeg.  

 

Dom Dziennego Pobytu 

Dom Dziennego Pobytu działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 
Świadczy usługi opiekuńcze w szczególności dla osób, które ze względu na wiek wymagają częściowej 
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Usługi opiekuńcze świadczone 
w ośrodku wsparcia obejmują dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-
kulturalne, edukacyjne, itp. 

W ośrodku wsparcia prowadzona jest również częściowa działalność rehabilitacyjna oraz 
terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. 

W 2019 roku wydano decyzją 54 skierowania do Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu. 
Uczęszczało 54 osoby, w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn. 

Dom Dziennego Pobytu w 2019 roku zapewniał swoim uczestnikom: dowóz osób 
niepełnosprawnych do placówki, gorący posiłek, opiekę pielęgnacyjną (m. in. codzienne mierzenie 
ciśnienia uczestnikom), rehabilitację ruchową (codzienna gimnastyka ruchowa, dobrowolne ćwiczenia 
na przyrządach), gry planszowe i logiczne, poczęstunek herbatą, terapię zajęciową (plastyczną i 
muzyczną prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę), prenumeratę prasy (dzienników, tygodników, 
miesięczników) poradnictwo ogólne (pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych, prawnych, 
zdrowotnych), uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta (np. grupowe wyjścia na imprezy integracyjne 
organizowane w Tarnobrzeskim Domu Kultury), imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, 
Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, zabawy, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Andrzejki, 
Wigilia, pożegnanie Starego Roku), urodziny i imieniny uczestników, zabawy integracyjne 
z zaprzyjaźnionymi Domami z Mielca, Dębicy i Ropczyc. 

Ponadto organizowano między innymi: spotkania z ciekawymi ludźmi, Muzyczne Środy, 
Taneczne Czwartki, wycieczki do pobliskich miejscowości, grille w ogrodzie DDP czy wyjazdy nad 
Jezioro Tarnobrzeskie. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Tarnobrzeski Bank Żywności w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej 
potrzebujących. Do skorzystania ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych i realizowanych działań 
towarzyszących  uprawnione są osoby,  które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej,  tj. osoby 
i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej,  spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200%  kryterium dochodowego uprawniającego 
do skorzystania z pomocy społecznej wynosi: 

• 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

• 1 056 zł dla osoby w rodzinie 
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Produkty żywnościowe wydawane są w 12 punktach odbioru na terenie miasta Tarnobrzega w 
określonych dniach i godzinach na podstawie skierowania wystawionego przez pracowników tut. 
Ośrodka. 

Osoby korzystające ze wsparcia żywnościowego biorą także udział w bezpłatnych warsztatach 
dietetycznych, ekonomicznych, niemarnowania żywności oraz różnych formach aktywizacji 
i działaniach służących wzmacnianiu samodzielności i umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w ramach niefinansowanych działań 
towarzyszących w 2019 r. przeprowadził dla beneficjentów bezpłatne: 

• spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi poniżej 15 roku życia,  

• prelekcje nt. działalności Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „WSPARCIE” oraz funkcjonowania 
Punktu Interwencji Kryzysowej funkcjonującego przy tut. Ośrodku,  

• bezpłatne pokazy samoobrony przeprowadzone przez Pana Jana Nowaka – przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Ocice i wolontariusza bezpłatnej szkoły nauki podstaw samoobrony, 

• rozprowadzane były również ulotki tematyczne rozpowszechniające Honorowe Krwiodawstwo 
pn. „Podziel się sercem - zostań krwiodawcą“ dzięki współpracy z Panią Genowefą Stadnik - 
Kierownikiem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podzielony jest na Podprogramy. 
Do czerwca 2019r . obowiązywał Podprogram 2018. Objął pomocą żywnościową 1 427 osób. 
Od stycznia 2020r. realizowany jest Podprogram 2019 i będzie trwał do lipca 2020 r. 

 

Projekt Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego 

Projekt Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego uzyskał 
dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2019r. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, 
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu. Okres realizacji projektu 13.05.2019-31.10.2022r. 

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w otoczeniu 
domowym, mieszkających na terenie miasta Tarnobrzega, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (zgodnie ze skalą 
Barthel) oraz do niesamodzielnych dzieci, dla których korzystanie ze sprzętu jest niezbędne do 
poprawy i utrzymania stanu zdrowia oraz do opiekunów faktycznych – osób pełniących funkcje 
opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych. 

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci 
umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi dla 500 niesamodzielnych 
mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ze  względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
potrzebują opieki lub wsparcia w związku niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez wykorzystanie odpowiedniego sprzętu 
oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi u 90 opiekunów 
faktycznych do 31.10.2022r. 

W ramach projektu utworzono bezpłatną Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego, u. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. Na koniec 2019 r. 
wypożyczono 46 sztuk sprzętu. Łączna ilość zakupionego sprzętu to 261 sztuk o wartości 405 949,92 
zł. W roku 2020 planowany jest kolejny zakup urządzeń. 

Projekt oferuje także indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych w miejscu 
świadczenia przez nich opieki prowadzone przez rehabilitanta, pielęgniarkę, zwiększenie dostępu do 
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usług zdrowotnych, zwiększenie jakości życia, zwiększenie umiejętności opiekunów faktycznych w 
zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: bezpłatnego 
wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób 
dorosłych, bezpłatnego transportu do i z miejsca zamieszkania, z usługi montażu oraz instruktażu 
obsługi wypożyczonego sprzętu, indywidualnych szkoleń praktycznych dla opiekunów faktycznych, 
dotyczących pielęgnacji i  rehabilitacji niesamodzielnych osób z wykorzystaniem sprzętu 
oferowanego w ramach działalności wypożyczalni. 

Kwota dofinansowania 1 317 890,83 zł 

Dofinansowanie UE- 1 179 178,85 zł 

Wkład własny: 69 378,41 zł 

Wartość projektu ogółem 1 387 269,24 zł 

 

Projekt Tarnobrzeg dla Seniorów 

Projekt Tarnobrzeg dla Seniorów uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  

Beneficjentem projektu była Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu. Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2018 r. Celem głównym 
projektu była poprawa funkcjonowania osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz zwiększenie 
wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad tymi osobami niesamodzielnymi u opiekunów 
nieformalnych z miasta Tarnobrzega do 31.12.2018 r. 

W 2019 roku w ramach zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych 
po zakończeniu realizacji w/w projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczył usługi opiekuńcze, 
sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługę teleopieki na rzecz mieszkańców miasta Tarnobrzega. Z 
pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało  15 osób, sąsiedzkich usług opiekuńczych 3 osoby, a z 
usługi teleopieki w miejscu zamieszkania 20 osób. 

 
Wartość projektu 510 019,80 zł 
Dofinansowanie z UE 433 516,83 zł 
Wkład własny: 25 596,00 zł 
 

Projekt Asystent Seniora 

Projekt Asystent Seniora uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 
społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych   i zdrowotnych.  

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu. Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r. Celem głównym projektu 
jest poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych z miasta Tarnobrzega w miejscu ich 
zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu i objęcie ich usługami opiekuńczymi do 31.12.2020 r. 

W 2019 roku w ramach projektu wsparciem w postaci usług opiekuńczych, w tym także 
w  formie pomocy sąsiedzkiej objętych zostało 12 osób. Wsparciem w postaci usług teleopiekuńczych 
objęta została 1 osoba. Wsparcie teleopieki skierowane jest do osób z zaburzeniami pamięci, 
chorobami otępiennymi, demencją, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, osób po udarach, 
incydentach kardiologicznych, neurologicznych, mających problem z poruszaniem się. Opaski na rękę 
działają także poza miejscem zamieszkania. Opaska stwarza możliwość opiekowania się podopiecznym 
z każdego miejsca, w którym aktualnie znajduje się opiekun. Stwarza możliwość nawiązania kontaktu 
głosowego pomiędzy opiekunem i podopiecznym, możliwość lokalizacji obszaru przebywania 
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podopiecznego, zapewnia komfort i bezpieczeństwo podopiecznego dzięki możliwości wezwania przez 
niego pomocy (przycisk SOS) i łatwego powiadomienia w wskazanych w aplikacji osób o upadku, 
omdleniu itp.  

Nową formą wsparcia jest usługa asystenta/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej –w 
2019 roku 7 osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 60 roku zostały objęte w/w usługą 
polegającą na pomocy i asyście w czynnościach dnia codziennego, przemieszczaniu się do lekarza, 
punktów usługowych, miejsc publicznych. Wsparcie obejmuje również spędzanie czasu wolnego.  

 
Wartość projektu 538 247,32 zł 
Dofinansowanie z UE 457 510,22 zł 
Wkład własny: 26 928 zł 
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1. INFORMACJE OGÓLNE O MIEŚCIE 
 

Tarnobrzeg leży na prawym brzegu Wisły, w południowo - wschodniej części Polski, 
na piaszczystej równinie Kotliny Sandomierskiej. Parametry geograficzne określające położenie miasta 
to: na południe od 51 równoleżnika i na wschód od 21 południka. 

Według podziału administracyjnego Polski z 1999 roku, Tarnobrzeg wszedł w skład województwa 
podkarpackiego ze stolicą w Rzeszowie. Jednocześnie stało się miastem na prawach powiatu. 

 Miasto Tarnobrzeg podzielone jest na 26 osiedli, z czego 16 z nich jest jednostkami 
pomocniczymi: 

1. Os. Dzików  
2. Os. Podłęże  
3. Os. Miechocin  
4. Os. Mokrzyszów  
5. Os. Nagnajów  
6. Os. Ocice  
7. Os. Piastów  
8. Os. Przywiśle  
9. Os. Serbinów  
10. Os. Siarkowiec  
11. Os. Sielec  
12. Os. Sobów  
13. Os. Stare Miasto  
14. Os. Wielopole  
15. Os. Wielowieś  
16. Os. Zakrzów  

Powierzchnia miasta wynosi  ok. 85 km2 (8 540 ha). Średnia gęstość zaludnienia: ok. 560 
mieszkańców/km². 

 

Główne drogi:  

• droga krajowa nr 9 (DK9) z Radomia przez Ostrowiec Świętokrzyski i Tarnobrzeg do Rzeszowa,  

• droga wojewódzka nr 723 (DW723) łącząca DK77 w Sandomierzu z DW871 w Tarnobrzegu – o 
długości ok. 10,5 km,  

• droga wojewódzka nr 871 (DW871) łącząca Stalową Wolę przez Grębów z Tarnobrzegiem – 
o długości ok. 13,4 km,  

• droga wojewódzka nr 758 (DW758) łącząca DW757 w Iwaniskach przez Klimontów 
z Tarnobrzegiem - o długości ok. 1 km,  

• droga wojewódzka nr 985 (DW985) łącząca Nagnajów przez Baranów Sandomierski i Mielec 
z Dębicą – o długości ok. 100 m.  

 

Komunikacja kolejowa:  

• linia kolejowa nr 25 (Łódź Kaliska – Dębica),  

• linia kolejowa nr 74 (Sobów – Stalowa Wola Rozwadów),  

• linia kolejowa nr 70 (Włoszczowice – Chmielów),  

 

 

 

Ewidencja ludności: 
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Według danych na koniec 2019 roku w Tarnobrzegu zameldowanych było 46 445 
mieszkańców. Na pobyt stały zameldowanych było 45 491 osób, a na pobyt czasowy 954 osoby. 
W porównaniu do 2018 roku liczba zameldowanych mieszkańców zmniejszyła się o 477 osób. 

W 2019 roku w Tarnobrzegu zarejestrowanych zostało 345 urodzeń, co stanowiło o 41 mniej 
niż w 2018 roku. W 2019 roku zarejestrowano również 475 zgonów, o 14 więcej niż w roku 
poprzedzającym. Łatwo zauważyć, że w analizowanym roku luka pomiędzy liczbą urodzeń a zgonów 
wyniosła 130 osób i była wyższa niż w 2018 roku o 55 osób. 

 

Działalność gospodarcza 

Zakładanie i wykreślanie podmiotów gospodarczych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega 
przedstawia poniższa tabela. 

 

Dynamika powstawania podmiotów gospodarczych w Tarnobrzegu w latach 2018 i 2019 

Zdarzenie 2018 rok 2019 rok 

Liczba założonych działalności 227 190 

Liczba wykreślonych działalności 133 130 

Liczba zawieszonych działalności 111 131 

Liczba wznowionych działalności 20 69 

  

Bezrobocie 

 Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy w mieście Tarnobrzegu to na koniec 2019 roku 
zarejestrowanych było 1284 osoby bezrobotne, o 189 osób mniej niż rok wcześniej. Rok do roku 
zmniejszyła się również liczba osób bez prawa do zasiłku, jak i nabywających status osoby bezrobotnej 
w wyniku zwolnień grupowych. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2019 roku wynosiła 7,4% i była 
niższa o 1 punkt procentowy niż na koniec 2018 roku.  

Struktura bezrobocia w Tarnobrzegu w latach 2018-2019. 

Rok Ogółem Kobiety 

z prawem do 
zasiłku 

bez prawa 
do zasiłku 

ze zwolnień 
grupowych 

O K O K O K 

2018 1473 774 199 106 1274 668 45 26 

2019 1284 676 173 83 1111 593 26 14 

https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/-/11168413-struktura-bezrobocia-w-grudniu-2019-roku 
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2. STRUKTURA I ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE MIASTA 
 

2.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

W 2019 roku Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Tarnobrzega zmieniany był 6 razy, przy 
czym: 

1. Zarządzenie Nr 56/2019Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega wprowadziło stanowisko Rzecznika 
prasowego w Urzędzie Miasta. 

2. Zarządzenie Nr 86/2019Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega nadało nowy Regulamin organizacyjny dla 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, którym od dnia 1 marca dokonano zmian w strukturze komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta. Na mocy zarządzenia powstały: 

• Wydział Organizacji i Partycypacji Społeczne, 

• Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, 

• Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 

• Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury, 

• Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami, 

• Biuro Kard i Polityki Zatrudnienia, 

•  

Zarządzenie likwidowało: 

• Wydział Organizacyjny, którego zadania przejął Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej 
oraz Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia, 

• Wydział Promocji, Sportu i Kultury, którego zadania przejął Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu 
i Kultury, wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej, Biuro Promocji Miasta i Współpracy 
z Mediami. 

• Wydział Środowiska i Rolnictwa, którego zadania przejął nowoutworzony Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Środowiska. 

• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którego zadania przejął Wydział Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

• Stanowisko Rzecznika Prasowego, którego zadania przejęło Biuro Promocji i Współpracy 
z Mediami. 

• Wydział Spraw Obywatelskich, którego zadania przejął Wydział Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego i Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej. 

• Wydział Gospodarki Komunalnej, którego zadania przejął Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Środowiska, 

• Wydział Edukacji i Zdrowia, którego zadania przejął Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu 
i Kultury. 

3. Zarządzenie Nr 198/2019Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega, zlikwidowało samodzielne stanowisko 
Inspektora Ochrony Danych i wprowadziło na jego miejsce Biuro Inspektorów Ochrony Danych. 

4. Zarządzenie Nr 403/2019Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega wprowadziło zmianę 
w brzmieniu: „Do realizacji spraw o istotnym znaczeniu dla Miasta, Prezydent może powoływać 
zespoły doradczo – konsultacyjne i opiniodawcze (działające jako forum, rada, sejmik lub inne), 
do zadań których należy formułowanie kierunków, ocen i opinii o charakterze ogólnym, w dziedzinie 
działalności Miasta wskazanej przez Prezydenta”. 

 Poniższy rysunek przedstawia schemat organizacyjny Urzędu Miasta Tarnobrzega, 
obowiązujący do końca 2019 roku. 
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Schemat organizacyjny Urzędu Miasta obowiązujący od 1 czerwca 2019 roku. 

 

 
 

2.2. ZATRUDNIENIE 

 Na koniec 2019 roku w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudnionych było 231 osób zajmujących 
stanowiska urzędnicze oraz zatrudnionych na stanowiskach pomocy administracyjnej i obsługi, w tym 
osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych, a także zatrudnione w ramach 
form współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 W trakcie analizowanego roku na stanowiska urzędnicze zatrudnionych zostało 3 osoby, 
natomiast na stanowiska pomocnicze i obsługi 2 osoby. 

Urząd Miasta Tarnobrzega zatrudnia osoby bezrobotne w ramach umów zawieranych z Powiatem 
Tarnobrzeskim reprezentowanym przez Starostę Tarnobrzeskiego, z upoważnienia którego działa 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, mających na celu wsparcie tychże osób, będących 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W roku 2019 r. w Urzędzie Miasta Tarnobrzega 
zatrudniano w ramach form współfinansowanych z PUP: 

• roboty publiczne z PUP – 21 osób; 

• zobowiązania po robotach publicznych 1-miesięczne – 28 osób ( w tym 10 osób z 2018 r. i 18 
osób z 2019 r.); 

• zobowiązania po stażach z PUP 3-miesięczne – 6 osób (w tym 4 osoby po stażu z 2018 r. i 2 
osoby po stażu z 2019 r.); 

• forma zatrudnienia (bezrobotni do 30 roku życia) z PUP wraz z zobowiązaniem 3-miesięcznym 
– 1 osoba; 

• prace społecznie użyteczne – (1 osoba – zlecenie, 1-miesięczne). 
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 W trakcie 2019 roku rozwiązano stosunki pracy z 53 osobami. W przypadku 7 osób związane 
to było z przejściem na emeryturę, 6 pracowników rozwiązało umowy o pracę na mocy porozumienia 
stron, a z 3 pracownikami nie przedłużono umów o pracę zawartych na czas określony. Dodatkowo 
jednemu pracownikowi zaproponowano nowe warunki pracy i płacy, których nie przyjął. Skutkowało 
to definitywnym wypowiedzeniem umowy o pracę od którego się odwołał do Sądu Rejonowego 
w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wnosząc o przyznanie odszkodowania 
z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy. W przedmiotowej sprawie zapadł prawomocny 
wyrok o oddaleniu powództwa pracownika. 

Ponadto 3 pracowników Urzędu zostało zatrudnionych w jednostkach podległych pod Gminę 
Tarnobrzeg (Biblioteka, MOSiR, MOPR), na stanowiskach istniejących, aczkolwiek wakujących 
w związku z rezygnacją z pracy bądź przejściem na emeryturę pracowników na nich zatrudnionych. 
Podkreślić należy, że nie doszło do utworzenia dodatkowych etatów w tychże jednostkach. 

W pozostałych 34 przypadkach decydowały o tym inne powody, w szczególności rozwiązania 
dotyczące kończących się umów o prace zawieranych w ramach subsydiowanych miejsc pracy ze 
środków pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy (grupy interwencyjne, prace społecznie 
użyteczne itp.). 

Strukturę stanowisk na koniec 2019 roku przedstawia wykaz samodzielnych stanowisk oraz 
poniższa tabela nr 1 przedstawiająca zatrudnienie według komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Tarnobrzega. 

Struktura zatrudnienia: 

• Kierownictwo miasta (Dariusz Bożek - Prezydent Miasta, Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta 
Miasta, Jolanta Majchrzak - Sekretarz Miasta, Urszula Rzeszut - Skarbnik Miasta – 4 osoby; 

• Specjalista BHP – 1 osoba; 

• Inspektor Ochrony danych – 2 osoby; 

• Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – 1 osoba; 

• Miejski Rzecznik Konsumentów – 1 osoba; 

• Audytor Wewnętrzny – 1 osoba; 

• Geodeta Miasta/Kierownik ODGiK – 1 osoba; 

• Zastępca Kierownika ODGiK – 1 osoba; 

• Straż Miejska  - 15 osób; 

• Osoby, których zatrudnienie jest subsydiowane przez PUP – 8 osób 

 

Wykaz stanowisk w wydziałach i biurach Urzędu Miasta na koniec 2019 roku. 

Stanowiska 

W
yd

zi
ał

y 
i b

iu
ra

 

N
ac

ze
ln

ik
/ 

ki
er

o
w

n
ik

 

Za
st

ęp
ca

 

n
ac

ze
ln

ik
a/

 

ki
er

o
w

n
ik

a 

G
łó

w
n

y 
sp

ec
ja

lis
ta

 

St
ar

sz
y 

in
sp

ek
to

r/
 

in
fo

rm
at

yk
, 

in
sp

ek
to

r,
 

p
o

d
in

sp
ek

to
r 

Sa
m

o
d

zi
el

n
y 

re
fe

re
n

t,
 r

ef
er

en
t,

 

M
ło

d
sz

y 
re

fe
re

n
t 

A
rc

h
iw

is
ta

, 

Se
kr

et
ar

ka
, k

as
je

r 

P
o

m
o

c 

ad
m

in
is

tr
ac

yj
n

a 

Te
le

fo
n

is
ta

, 

go
n

ie
c,

 k
ie

ro
w

ca
 

K
o

n
se

rw
at

o
r,

 

ro
b

o
tn

ik
 

go
sp

o
d

ar
cz

y,
 

sp
rz

ąt
ac

zk
a 

R
az

e
m

 

BI 1 - 2 1 - - - - - 4 

BK 1 - - 3 - - - - - 4 

BOI 1 - - 2 - - 1 6 - 10 

BRM 1 - - 2 - - - - - 3 
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BZP - - 1 1 - - - - - 2 

COI 1 - - 2 - - - - - 3 

RMF 1 - 3 1 - - - - - 5 

USC 1 2 - 2 - - - - - 5 

BKP 1 - - 2 - - - - - 3 

BF 1 1 4 18 2 2 2 - - 30 

EZS 1 - 3 6 - - 1 - - 11 

GG 1 - 3 11 1 - 1 - - 17 

GKŚ 1 - 2 13 1 - 1 - - 18 

Km 1 - 1 6 2 - - 1 - 11 

OP 1 - - 10 0 3 2 3 7 26 

BPM 1 - - 2 - - - - - 3 

SOK 1 1 1 11 1 - 3 - - 18 

TID 1 1 3 8 2 - - - - 15 

UAB 1 - - 5 - - 2 - - 8 

Razem 18 5 23 106 9 5 13 10 7 196 

 

Wykaz skrótów użytych w tabeli: 

BI Biuro Informatyki 

BK Biuro Kontroli 

BOI Biuro Obsługi Interesantów 

BRM Biuro Rady Miasta 

BZP Biuro Zamówień Publicznych 

COI Centrum Obsługi Inwestora 

RMF Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych 

USC Urząd Stanu Cywilnego 

BKP Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia 

BF Wydział Budżetu I Finansów 

EZS Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury 

GG Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 

GKŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 

Km Wydział Komunikacji 
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OP Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej 

BPM Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami 

SOK Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

TID Wydział Techniczno-Inwestycyjny I Drogownictwa 

UAB Wydział Urbanistyki, Architektury I Budownictwa 
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3. MAJĄTEK MIASTA 
 

3.1. SKŁADNIKI MAJĄTKU 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2019 roku ewidencja środków trwałych będących w posiadaniu Gminy 
Tarnobrzeg liczyła 2154 pozycji. Łączna wartość początkowa wszystkich składników majątkowych, do 
których zalicza się budynki, grunty, ulice i inne urządzenia będące mieniem ruchomym, wynosiła 
449 179104,26 (426 821 619,04 zł na koniec 2018 roku).  

 Poniższa tabela przedstawia wybrane składniki majątku Gminy Tarnobrezg. Pełne zestawienie 
znajduje się w aneksie zamieszczonym na końcu raportu. 

 

Wykaz wybranych składników majątkowych, będących w posiadaniu Gminy Tarnobrzeg (o wartości 
początkowej powyżej 500 tys. zł) 

Składnik majątku Wartość początkowa 

Ulica Wisłostrada  53 252 944,29 

Ulica Warszawska  28 154 986,77 

Wiadukt - Mokrzyszów  22 793 966,53 

Budynki/ Hala produkcyjna - TPPT 18 130 480,78 

Zamek Tarnowskich - budynek główny - ul. Sandomierska 27  17 448 403,29 

Stadion sportowy - Al. Niepodległości  9 882 257,84 

Ulica Kopernika 7 810 923,56 

Palisada ochronna - Osuwisko  - ul. Mickiewicza  6 236 319,81 

Budynek administracyjny - ul. Kopernika 3 5 624 251,29 

Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 1 - ul. Jasińskiego 23 5 503 128,28 

Zagospodarowanie terenu - TPPT 5 204 767,31 

Ulica Wyszyńskiego 4 847 473,81 

Budynek oświatowy - ul. Kopernika 18 4 788 266,32 

Szkoła podstawowa nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 4 764 379,98 

Ulica Mickiewicza  4 521 205,57 

Tarnobrzeski Dom Kultury - ul. Słowackiego 2  4 467 601,11 

Ulica Bema  3 962 289,16 

Ulica Sikorskiego 3 882 464,39 

Żłobek miejski nr 2 - ul. Orzeszkowej  3 659 516,83 

Ulica Polna 3 650 649,43 

Ulica Targowa 3 449 485,18 

Plac targowy - ul Kwiatkowskiego  3 093 884,25 

Ulica Zamkowa  2 935 189,64 

Ulica Szpitalna 2 790 610,04 

Budynek główny - STANICA 2 778 898,31 

Liceum ogólnokształcące - ul. Jachowicza 13 2 778 395,77 

Most - Rzeka Mokrzyszówka  2 769 990,53 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Al. Niepodległości 2 2 678 154,59 

Plac Bartosza Głowackiego  2 648 442,72 

Budynek DPS - ul. Kurasia 7 2 646 643,82 

Ulica Ocicka 2 528 453,01 

Ulica Dzikowska 2 304 557,41 

Ulica 1-go Maja 2 284 643,40 

Ulica Szlachecka  2 199 383,77 

Ulica Szklana 2 198 143,57 

Ulica Kościuszki  2 140 680,04 

Ulica Jędrala 2 136 730,75 

Budynek internatu "Budowlanki" - ul. Św. Barbary 1 2 042 890,66 

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica - ul. Kopernika 1 1 991 803,52 

Rondo - Al. Warszawska - TPPT 1 965 605,50 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - ul. Św. Barbary 1b 1 928 367,28 

Ulica Borów 1 862 828,86 

Kompleks budynków - LE, WGD, h. sport  - ul. Sandomierska 27 1 843 651,80 

Centrum Kształcenia Praktycznego - ul. Kopernika 5 1 784 775,08 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - UE 005/12 1 730 001,29 

Ulica 11-go Listopada  1 710 902,71 

Ulica Niepodległości  1 684 028,42 

Ulica Zwierzyniecka  1 682 451,33 

Ulica Zakładowa  1 665 327,34 

Remiza OSP Wielowieś  1 611 628,00 

Centrum Kształcenia Praktycznego - ul. Św. Barbary 17 1 592 521,17 

Budynek administracyjny - ul. Sandomierska 25 1 590 612,21 

Ulica Por. Józefa Sarny  1 589 909,82 

Szkoła podstawowa nr 9 - ul. Wiejska 4 1 567 571,23 

Ulica Świętej Barbary 1 517 422,82 

Ulica Sobowska 1 485 491,04 

Szkoła Podstawowa nr 8 -  ul. Piętaka 53 1 481 280,37 

Ulica Piłsudskiego  1 417 317,02 

Ulica Sandomierska 1 414 085,84 

Ulica Orląt Lwowskich  1 403 749,51 

Kompleks kortów tenisowych - Zwierzyniec 1 394 459,90 

Euroboisko - SP nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 1 381 045,26 

Przedszkole nr 15 - ul. Św. Barbary 20 1 376 762,08 

Przedszkole nr 7 -  Zwierzyniecka 4 1 372 736,63 

Rondo - ul. Wyspiańskiego z ul. Targową 1 345 545,15 

Ulica Stanisława Węgla  1 247 921,40 

Ulica Sielecka 1 239 705,38 
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Ulica Kwiatkowskiego 1 198 756,40 

Sieci zewnętrzne - TPPT 1 161 110,68 

Ulica Litewska 1 145 578,35 

Remiza OSP Mokrzyszów 1 141 274,59 

System monitoringu - teren miasta  1 123 754,89 

Ulica Podwale  1 104 261,37 

Ulica Dąbie 1 089 431,21 

Ulica Sokola 1 058 326,37 

Budynek byłego internatu LO 1 056 557,03 

Ulica Słomki 1 043 982,67 

Gimnazjum nr 3 - ul. Dekutowskiego 17  1 033 490,62 

Ulica Przemysłowa  1 031 897,34 

Zintegrowany system GIS 1 028 032,80 

Budynek administracyjny - ul. Sienkiewicza 159a 1 014 143,81 

Ulica Pawłowskiego 1 014 040,60 

Ulica Batalionów Chłopskich  1 008 775,56 

Budynek przychodni - ul. 11-go Listopada 8 954 868,00 

Gimnazjum nr 1 - ul. Jachowicza 4 954 108,24 

Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy - ul. Dekutowskiego  938 604,91 

Żłobek miejski nr 1 - ul. Dekutowskiego 4 928 031,75 

Budynek administracyjny - ul. Kościuszki 32 905 632,21 

Poliklinika - ul. 1-go Maja  883 110,85 

Budynek oświatowy - ul. Jachowicza 4 880 904,05 

Pomost pływający - STANICA  875 185,45 

Warsztaty szkolne - ul. Kopernika 1 873 251,01 

Remiza OSP Sobów  850 204,89 

Budynek przychodni - ul. Mickiewicza 34 836 157,51 

Ulica Chrobrego 817 906,72 

Ulica Prusa  811 236,22 

Ulica Wyspiańskiego  789 798,80 

Hotel Nadwiślański - ul. Przy zalewie 1  786 471,83 

Ulica Truskawkowa  785 737,35 

Zagospodarowanie terenu - STANICA  783 757,56 

Ulica Konstytucji 3 maja  770 014,72 

System RATUSZ 769 474,47 

Ulica Paderewskiego  761 578,45 

Ulica Szeroka 754 516,76 

Ulica Bolesława Śmiałego  749 002,48 

Hangar - Stanica - ul. Żeglarska 2 743 584,55 

Ulica Piętaka 725 200,32 
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Ulica 12-go Października  723 719,49 

Ulica Długa 718 763,61 

Ulica Parkowa  709 851,73 

Parking - ul. Bema (cmentarz) 709 401,79 

Ulica Dekutowskiego 701 986,10 

System informacji geograficznej GIS 685 664,40 

Ulica Wspólna 677 534,91 

Remiza OSP Zakrzów 669 643,75 

Sieć ciepłownicza - Osiedle Piastów  663 606,00 

Ulica Miła - boczna 661 422,50 

Ulica Kąpielowa 644 092,23 

Ulica Borek  635 469,45 

Ulica Konfederacji Dzikowskiej  632 939,64 

Ulica Sosnowa 616 955,79 

Ulica Jachiwicza  608 132,58 

Ulica Matejki 587 453,80 

Budynek administracyjny - ul. Moniuszki 6B 577 384,19 

Ulica Wałowa  570 372,66 

Ulica Dominikańska  565 134,53 

Park rozrywki Stawik - os. Wielowieś 564 846,68 

Przedszkole nr 17 - ul. Orzeszkowej 7 560 117,88 

Ulica Nizinna 552 351,65 

Rondo - ul. Sienkiew. z ul. Kwiatkow. z ul. 11-go Listop. 542 303,32 

Ulica Wesoła 532 202,05 

Ulica Aleja Skalna Góra  520 852,91 

Remiza OSP Sielec 517 739,74 

Przedszkole nr 1 - ul. Kosmonautów 4 513 190,31 

Budynek gospodarczy  - ul. Dworska 2 505 093,00 

Ulica Lądowisko Jana Pawła II  502 110,09 

 

3.2. BUDYNKI MIESZKALNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY 
 

Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg w 2019 roku. 

Lp. Adres Nr. działki 
Pow. 

działki 
liczba 

mieszkań 
pow. użyt. 

mieszkań m² 

1. ul. Kochanowskiego 12 12-401/8 1079 57 1 527,30 

2. ul. Kwiatkowskiego 3a 12-1449/1 3253 36 1 434,84 
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3. ul. 11-go Listopada 6 12-1573/25 2687 52 2 277,00 

4. ul. Kościelna 3 8-1159/14 2742 6 247,26 

5. ul. Borów 27 12-847/1 14941 3 133,00 

6. ul. Borów 31 12-847/1 14941 1 65,00 

7. ul. Warszawska 310 9-361/14 1256 3 129,00 

8. ul. Sielecka  26 7-823 1898 1 62,50 

9. ul. Zamkowa 2a 4-1478/2 4779 19 321,00 

10. ul. Św. Barbary 1 12-1884/15 1231 6 308,26 

11. ul. Warszawska 443 9-907/6 2017 2 134,32 

12. ul. Wędkarska 3 479 0,1214 8 228,36 

13. ul. Kościuszki 30 12-3694/03 2003 2 86,54 

14. Ul. Dąbrowskiej 10A 3050/03. 0,468 36 1 254,50 

 Łączna powierzchnia   232 8 208,88 

 

3.3. LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

 

Lokale mieszkalne należące do Gminy Tarnobrzeg w 2019 roku w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Lp. Adres Nr. działki 
pow. 

działki 
Liczba lokali 

komunalnych 

pow. 
użytkowa 

mieszkań m² 

1. ul. Moniuszki 16 12-411/2 641 6 240,50 

2. ul. Moniuszki 17 12-401/4 545 4 175,00 

3. ul. Moniuszki 18 12-409/2 641 9 297,50 
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4. ul. Kochanowskiego 2 12-396/2 568 6 222,00 

5. ul. Kochanowskiego 6 12-397/2 584 16 675,20 

6. ul. Wyspiańskiego 18 12-2015/20 839 26 1 068,47 

7. ul. Mickiewicza 5 12-2136/06 410 3 100,00 

8. ul. Mickiewicza 5a 12-2136/8 579 7 274,90 

9. ul. Mickiewicza 38 12-389/2 580 13 558,10 

10. ul. Dekutowskiego 1 12-2123/6 366 4 122,95 

12. ul. Dekutowskiego 10 12-2015/25 268 7 279,50 

13. Pl. B. Głowackiego 33 12-441 514 15 578,40 

14. ul. Sienkiewicza 4 12-2073/2 1235 24 821,40 

15. ul. Sikorskiego 7 
12-1220/3 556 

17 807,25 
12-3000/4 349 

16. ul. Sikorskiego 11 12-3000/2 708 23 1 208,18 

17. ul. Matejki 3 12-2714/2 279 4 166,96 

18. ul. Matejki 5 12-2703 3378 10 538,89 

19. ul. Dąbrowskiej 24 12-2702/4 383 1 48,06 

20. ul. Dąbrowskiej 26 12-2702/3 801 11 616,73 

21. ul. Zwierzyniecka 49 12-1023/12 320 13 516,10 

22. Pl.B. Głowackiego 54 12-472/2 86 1 34,00 
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23. ul.  Prusa 4 12-2708/11 6375 3 118,95 

24. ul. Dąbrowskiej 33 12-2708/11 6375 1 59,80 

25. ul. Dąbrowskiej 16 
12-1237/41 1034 

7 372,20 
12-2708/16 1478 

26. Pl. B. Głowackiego 4 
12-2087/1 129 

1 92,90 
12-2087/3 32 

27. ul. Marczaka 9 1-651/111 3411 1 60,19 

28. ul. Wianek 2 12-3728/21 1879 1 28,38 

29. ul. Wianek 1 12-3728/8 1596 1 28,38 

30. ul. Kossaka 5 12-1058/99 3480 1 60,46 

31. ul. Skalna Góra 15 12-346/16 2301 1 37,44 

32. ul. Wianek 4 12-3728/3 1335 1 34,50 

33. ul. Moniuszki 13 12-401/24 1583 1 29,90 

34. ul. Waryńskiego 12 12-3724/4 2063 1 35,70 

35. ul. Kopernika 14 12-3714/3 3038 1 32,30 

 Łączna powierzchnia   241 10 341,19 

 

3.4. NIERUCHOMOŚCI GMINY  

 

Wykaz nieruchomości należących do  Gminy Tarnobrzeg w 2019 roku. 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer ewidencyjny 

działki 
Pow. działki (ha) 

Pow. użytkowa 
budynku (m2) 

Liczba 
lokali. 

1 Plac B. Głowackiego 34 12-444 0,0946 493,54 4 

2 Plac B. Głowackiego 38 12-452 0,0625 236,00 4 

3 ul. Krzywa 2 3-720 0,1509 177,70 2 

4 ul. Przemysłowa 1 10-521/5 0,2069 197,50 2 

5 ul. Sielecka 26 7-823 0,1898 121,21 1 
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6 ul. Sielecka 29 7-837/3 0,1260 197,00 1 

7 ul. Sienkiewicza 217 4-851/4 0,0841 310,00 2 

8 ul. Moniuszki 16 12-411/2 0,0641 16,00 1 

9 ul. Kościelna 3 8-1159/14 0,2742 705,50 5 

10 ul. Kochanowskiego 12 12-401/8 0,1079 126,00 5 

11 ul. Warszawska 310B 9-361/18 0,1522 233,00 3 

12 ul. Sienkiewicza 159A 12-1507/37 0,1056 1212,2 4 

13 ul. Dworska 2 3-186/5, 186/8 0,1096, 0,0747 456,90 5 

14 ul. Wiślna B/N (garaż) 12-304 0,1837 38,80 1 

15 ul. Dekutowskiego 17 12-3741/7 0,8486 2728,00 - 

16 
ul. Żeglarska 2 – budynek 
Stanicy 

2-100/8 2,2301 1220,00 - 

17 al. Warszawska 227 – TPP-T 10-406/55 2,7090 7851,80 - 

19 
ul. Przy Zalewie - Hotel 
Nadwiślański – budynek 
główny 

12-300/6 0,6045 1119,60 - 

20 
ul. Przy Zalewie - Hotel 
Nadwiślański – barak socjalny 

12-300/6 0,6045 66,00 - 

21 
ul. Przy Zalewie - Hotel 
Nadwiślański – garaż 

12-300/6 0,6045 20,65 - 

22 ul. Nadwiślańska 18A – OSP 
5-105/3, 104/3, 

103/5 
0,0912, 0,0340, 

0,3548 
202,80 - 

23 Nagnajów B/N - Schronisko 5-500/46 0,3429 140,00 - 

24 ul. Dąbrowskiej 10B MOSIR 12-3050/4 4,5390 115,79 - 

25 ul. Targowa 9 12-2025/11 0,0718 320,00 - 

26 ul Wędkarska 16 10-475/20 5,8950 994,50 - 

 

3.5. NIERUCHOMOŚCI POWIATU 

 

Wykaz nieruchomości należących do Powiatu Miasto Tarnobrzeg w 2019 roku. 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer ewidencyjny 

działki 
Pow. działki (ha) 

Pow. użytkowa 
budynku (m2) 

Liczba 
lokali. 

1 ul. Targowa 5 12-2156/6 0,0907 753,50 10 

2 ul. Warszawska 310 9-361/14 0,1256 258,00 3 

3 ul. 11-go Listopada 8 12-1573/27 0,3402 935,17 15 

4 ul. Kościuszki 30 12-3694/3 0,2003 2 181,83 12 

5 ul. Sandomierska 27 12-613 3,3346 1 805,7 4 

6 ul. Sandomierska 25 12-550 0,1170 318,00 1 

7 
ul. Św. Barbary 1 – część 
użytkowa 

12-1884/17, 
1884/15, 1884/9 

0,1878, 0,1231, 
0,0494 

3 773,40 6 

8 ul. Kopernika 3  - MOPR 12-1858/21 0,4431 2325,25 - 
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Wykaz nieruchomości należących do Powiatu Miasto Tarnobrzeg w 2019 roku w nieruchomościach 
wspólnych 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer ewidencyjny 

działki 
Pow. działki (ha) 

Pow. użytkowa 
budynku (m2) 

Liczba 
lokali 

1. ul. 1-go Maja 1 12-407/12 / 407/13 0,0234 / 0,1872 2 619,09 9 

2. ul. Sienkiewicza 67 12-1424/3 0,2886 1 736,75 14 

3. ul. 1-go Maja 11 12-382/13 0,0869 269,12 3 
 

3.6. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA 

 

Nieruchomości Skarbu Państwa będące w zarządzie Gminy Tarnobrzeg w 2019 roku. 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer ewidencyjny 

działki 
Pow. działki (ha) 

Pow. użytkowa 
budynku (m2) 

Liczba 
lokali 

1 ul. Św. Barbary 12 12-1895/1 0,1131 1 467,00 17 

2 ul. 1-go Maja 4A 12-325/1 / 325/5 0,0261 / 0,0257 459,00 7 

3 ul. Wyspiańskiego 12 12-2015/55 0,0606 439,67 14 

4 ul. Moniuszki 6B 12-417/2 1168 1251,5 12 

 

3.7. PRZYCHODY Z NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W 2019 R. 

 

1. ul. Św. Barbary 1 – Spółdzielnia KONAR – 26 950,06 zł netto, 33 149,28 zł brutto 

2. TTBS – Przypis roczny dla lokali użytkowych z tytułu czynszu najmu za 2019 rok wynosi netto 
73 6063,78 zł; brutto 90 5358,21 zł  

 

3.8. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE 

 

W dniu 31 grudnia 2019 r. Gmina Tarnobrzeg i Miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu posiadało 
niżej wymienione mienie, nabyte w drodze komunalizacji na wniosek i z mocy prawa oraz w obrocie 
cywilno-prawnym:  

 

Nieruchomości  stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy z podziałem na podgrupy 
zgodnie z KŚT 2016 

grupa 0 – Grunty, w tym: Ilość [szt.] Powierzchnia [ha] 
wartość szacunkowa  

[zł] 

użytki rolne 1.556 1.176,3565 20.820.140,96 

grunty leśne 198 194,0354 2.913.853,46 

grunty zabudowane  
i zurbanizowane 

857 114,2571 18.288.572,03 

tereny komunikacyjne 1.114 279,7590 22.044.924,13 

grunty pod wodami 98 471,4123 2.529.460,00 

tereny różne   136 38,4188 1.809.278,42 
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łącznie: 3.959 2.274,2391 69.377.327,79 

 

Nieruchomości oddane w trwały zarząd 

Ilość [szt.] Powierzchnia [ha] wartość szacunkowa  [zł] 

111 137,8004 5.009.506,40 

 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste z podziałem na 
podgrupy zgodnie z KŚT 2016 

grupa 0 – Grunty, w tym: Ilość [szt.] Powierzchnia [ha] wartość szacunkowa  [zł] 

użytki rolne 14 8,1531 233.352,53 

grunty zabudowane  
i zurbanizowane 

2.461 70,4115 6.898.869,06 

tereny komunikacyjne 22 1,0880 84.262,48 

tereny różne 8 1,4916 42.282,18 

łącznie: 2.505 81,1442 7.258.766,25 

 

Nieruchomości oddane w dzierżawę 

 

Od dnia 31.12.2018 r. nastąpiły niżej określone zmiany: 

 

I. ZBYCIE GRUNTÓW: 

1. Zbycie gruntów w obrocie cywilno-prawnym  - 3,81 ha 

2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 5,71 ha 

II. NABYCIE GRUNTÓW: 

1. Nabycie gruntów w obrocie cywilno-prawnym – 0,10 ha 

 

 

 

3.9. AKCJE I UDZIAŁY 

 

Stan wartości i ilości posiadanych przez Miasto Tarnobrzeg akcji/udziałów w spółkach prawa 
handlowego oraz procentowy udział w kapitale  wg stanu na dzień 31.12.2019 rok: 

rodzaj gruntów Powierzchnia [ha] 

rolne 532,53 

zabudowane 1,29 

pozostałe  9,65 

łącznie: 543,47 
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Spółka 
Wartość 

udziałów/akcji 
Procentowy 

udział w kapitale 
Ilość 

udziałów/akcji 

Tarnobrzeskie Wodociągi 
Sp. z  o.o. 

58 097 000,00 zł 100% 58 097 

Tarnobrzeskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
Sp. Z o.o. 

11 364 850,00 zł 100% 11 963 

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. 1 382 500,00 zł 100% 2 765 

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. 
w likwidacji 

30 000 000,00 zł 100% 3 000 000 

Wydawnictwo Samorządowe 
Sp. Z  o.o. 

416 750,00 zł 83,26% 8 335 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

955 500,00 zł 72,08% 1 911 

FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. 997 000,00 zł 40,28% 997 

 

W roku 2019 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w następujących spółkach:  

• Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. - dokapitalizowanie w kwocie 2 500.000,00 zł i objęcie 2500 
nowo utworzonych udziałów 

• Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o. - dokapitalizowanie w kwocie 350.000,00 zł i objęcie 700 nowo 
utworzonych udziałów 

• Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o. o.  – dokapitalizowanie  w kwocie 150.000,00 zł i objęcie  
3000 nowo utworzonych udziałów  

Łączna wartość posiadanych przez Miasto Tarnobrzeg  udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 100 213 600,00 zł. 
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4. FINANSE MIASTA 
 

4.1. WYKONANIE BUDŻETU 

Budżet Miasta Tarnobrzega  na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 16 stycznia 2019 r. Szczegóły realizacji w 2019 roku budżetu zawiera sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Dlatego też w raporcie o dochodach i wydatkach w 2019 roku 
znajduje się niezbędne minimum ogólnych informacji. 

W 2019 roku dochody Miasta Tarnobrzega wyniosły 292 432 269,57 zł. W porównaniu do 2018 
roku jest to wzrost o 27,8 mln zł. 

 Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Tarnobrzega są dochody własne, które w 2019 
roku stanowiły 39 % dochodów ogółem. Największe wpływy uzyskano z tytułu subwencji ogólnej z 
budżetu państwa, która w 2019 roku została zrealizowana w kwocie 96 660 784 zł, tj. 33 % w 
odniesieniu do dochodów ogółem. Dotacje celowe otrzymane w 2019 roku przez Miasto Tarnobrzeg 
zostały zrealizowane w kwocie 80 894 189,87 zł, dochody te są wyższe o 5,9 mln zł w stosunku do roku 
2018. 

 Kolejną istotną dla budżetu Miasta Tarnobrzega pozycją dochodu są dochody z tytułu udziału 
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. PIT i CIT. W 2019 roku zostały one zrealizowane 
w kwocie 55 847 494,74 i są wyższe o  4,1 mln zł w stosunku do roku 2018.  

Dużą część dochodów własnych stanowią również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
które zostały wykonane w kwocie 40 347 894,02 zł i są wyższe od roku 2018 o 8,2 mln zł. 

 

Wykonanie budżetu Miasta Tarnobrzega w latach 2016-2019 

 

 2016 2017 2018 2019 

Dochody, w tym: 233 418 290,49 252 654 713,65 264 632 060,90 292 432 269,57 

dochody bieżące 220 014 578,48 238 357 289,34 247 239 726,89 279 008 454,11 

dochody majątkowe 13 403 712,01 14 297 424,31 17 392 334,01 13 423 815,46 

Wydatki , w tym: 227 286 935,63 256 806 971,89 264 474 677,23 290 069 312,31 
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wydatki bieżące 208 841 147,22 226 505 039,96 238 259 485,51 267 857 128,69 

wydatki majątkowe 18 445 788,41 30 301 931,93 26 215 191,72 22 212 183,62 

Nadwyżka operacyjna 11 173 431,26 11 852 249,38 8 980 241,38 11 151 325,42 

Wynik budżetu 6 131 354,86 -4 152 258,24 157 383,67 2 362 957,26 

Przychody 5 689 282,89 11 825 335,00 7 174 031,00 6 269 572,34 

Rozchody 0,00 499 046,00 1 000 000,00 1 500 000,00 

 

Dochody bieżące  wykonane w latach 2016-2019 – w ujęciu wg poszczególnych źródeł 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

podatki i opłaty 30 339 221,23 30 636 214,25 32 077 990,62 40 347 894,02 

dochody pozostałe 9 666 373,28 9 660 850,17 10 050 571,22 8 372 904,01 

dochody z majątku 
gminy 

5 412 709,09 5 579 903,60 5 495 072,38 5 512 466,07 

udziały w podatkach 
budżetu państwa 
(PIT CIT) 

44 533 783,13 47 255 383,82 51 697 521,35 55 847 494,74 

subwencja ogólna 78 394 001,00 83 354 066,00 85 678 317,00 96 660 784,00 

dotacje 50 718 603,20 58 121 924,79 59 175 677,05 69 900 581,60 

środki unijne 949 887,55 3 748 946,71 3 064 577,27 2 366 329,67 

Dochody bieżące 220 014 578,48 238 357 289,34 247 239 726,89 279 008 454,11 

2016 2017 2018 2019
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Dochody majątkowe wykonane w latach 2016 - 2019 – w ujęciu wg poszczególnych źródeł 

 

 

  2016 2017 2018 2019 

środki unijne  6 975 751,86 8 985 377,50 9 988 602,83 6 312 295,71 

dotacje na 
zadania 
inwestycyjne  

1 757 400,93 505 685,36 3 882 978,21 4 494 598,65 

dochody ze 
sprzedaży 
majątku  

4 244 998,16 3 995 213,25 3 430 268,67 2 533 021,10 

pozostałe 
dochody 

425 561,06 811 148,20 90 484,30 83 900,00 

Dochody 
majątkowe 

13 403 712,01 14 297 424,31 17 392 334,01 13 423 815,46 

 

W 2019 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 290 069 312,31 zł, tj. na 
poziomie 97,5 % planu rocznego w kwocie 297 355 400,23 zł. 

 Ponad 92 % budżetu Miasta Tarnobrzega stanowią wydatki bieżące, na które w znaczącej 
mierze składają się świadczenia społeczne wypłacane w ramach zadań zleconych i własnych, wydatki 
na utrzymanie gminnych jednostek organizacyjnych, w tym w szczególności oświatowych, kulturalnych 
i pomocy społecznej, wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych, utrzymaniem porządku i 
czystości w mieście oraz lokalny transport publiczny i wiele innych. 

W stosunku do ubiegłego roku wydatki wzrosły o 25,6 mln zł. Największe nakłady finansowe 
zostały poniesione w obszarach: edukacja – 113,6 mln zł, pomoc społeczna i rodzina – 74 mln zł, oraz 
administracja – 20,1 mln zł. Na realizację inwestycji przeznaczono w 2019 roku 22 212 183,62 zł.   

Wszystkie wymienione rodzaje wydatków związane są z realizacją zadań własnych i 
wynikających z przepisów ustaw ustrojowych. Przy realizacji wydatków budżetowych istotnym staje się 
zachowanie optymalnych relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi znajdującymi 
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się w budżecie. Jednym z najbardziej istotnych zagadnień jest dbałość, aby wydatki bieżące były niższe 
od dochodów bieżących. Konieczność taka wynika nie tylko z przepisów ustawy o finansach 
publicznych, ale również związana jest z wygospodarowaniem środków własnych, które zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych. 

 

Wydatki bieżące wykonane  w latach 2016-2019 – wg kategorii grup działów 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

pozostałe działy 1 356 504,96 2 257 223,34 2 282 655,94 2 323 898,66 

sport 8 327 327,32 8 463 566,37 8 916 577,82 9 034 400,99 

kultura 5 559 423,18 5 854 436,94 6 421 501,41 6 502 976,40 

pomoc społeczna i 
rodzina 

52 577 299,15 60 568 975,64 62 987 603,95 73 982 627,40 

edukacja 91 995 399,84 97 351 629,16 98 415 583,84 113 638 033,62 

obsługa długu 
publicznego 

3 124 341,59 3 736 085,24 3 666 677,63 3 638 225,08 

bezp. publiczne 9 654 051,98 10 076 431,88 10 663 990,91 11 462 730,51 

administracja publiczna 15 535 102,36 17 716 475,19 18 891 728,52 20 128 496,68 

gosp. komunalna i 
mieszkaniowa 

16 376 986,69 15 606 466,98 17 406 807,20 21 977 877,51 

transport i łączność 4 334 710,15 4 873 749,22 8 606 358,29 5 167 861,84 

Wydatki bieżące 208 841 147,22 226 505 039,96 238 259 485,51 267 857 128,69 
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Wydatki majątkowe wykonane w latach 2016-2019 – wg kategorii grup działów 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

Rolnictwo i łowiectwo 14 514,00 70 647,15 0,00 0,00 

Transport i łączność 9 280 782,00 5 708 757,77 4 577 326,34 3 288 128,53 

Gospodarka mieszkaniowa 798 834,50 222 193,00 339 630,00 1 085 100,75 

Działalność usługowa 45 943,69 114 999,80 287 290,40 65 459,79 

Informatyka 48 099,99 15 132,00 4 938 928,67 0,00 

Administracja publiczna 150 454,61 36 128,98 19 429,69 0,00 

Obrona narodowa 0,00 0,00 74 861,75 0,00 

Bezpieczeństwo publiczne 612 392,00 91 000,00 229 446,35 50 000,00 

Różne rozliczenia 1 175 500,00 2 430 424,00 2 789 750,00 2 900 000,00 

Oświata i wychowanie 1 521 554,20 16 878 708,75 2 055 529,69 2 366 559,42 

Ochrona zdrowia 665 001,34 819 247,02 698 823,50 418 802,00 

Pomoc społeczna i Rodzina 256 564,05 218 690,01 4 061 877,22 1 586 679,00 

Gospodarka komunalna 1 008 378,94 2 236 802,21 2 512 811,66 9 102 092,42 

Kultura  i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

400 945,92 47 838,68 3 155 737,65 115 045,00 

Kultura fizyczna 2 466 823,17 1 411 362,56 473 748,80 1 234 316,71 

Wydatki majątkowe 18 445 788,41 30 301 931,93 26 215 191,72 22 212 183,62 
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Wydatki ogółem wykonane w latach 2016-2019 – wg kategorii grup paragrafów 

 

 
 2016 2017 2018 2019 

wynagrodzenia i składki 95 022 592,18 101 883 193,04 107 458 005,57 123 681 371,54 

wydatki na zadania 
statutowe 

45 395 695,17 46 414 077,63 51 802 653,98 54 113 226,79 

świadczenia na rzecz 
osób fiz. 

36 681 824,22 42 772 478,05 43 074 239,63 52 315 137,48 

dotacje na zadania 
bieżące 

27 285 530,28 28 214 994,94 29 299 104,21 30 878 230,74 

obsługa długu 3 124 341,59 3 736 085,24 3 666 677,63 3 638 225,08 

wydatki bieżące na 
projekty unijne 

1 331 163,78 3 484 211,06 2 958 804,49 3 230 937,06 

wydatki majątkowe 18 445 788,41 30 301 931,93 26 215 191,72 22 212 183,62 

Wydatki ogółem 227 286 935,63 256 806 971,89 264 474 677,23 290 069 312,31 

 

4.2. ZADŁUŻENIE 

 

Zadłużenie budżetu miasta z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów spłacane 
jest systematycznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zobowiązanie finansowe z w/w tytułu 
na koniec roku 2019 wyniosło 114 250 000,00 zł. 
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Zadłużenie budżetu miasta w latach 2016-2019  

 

 
 

Obowiązujący wskaźnik zadłużenia jest indywidualnym limitem zadłużenia dla każdej jednostki 
samorządu terytorialnego. Prognozowany wskaźnik zadłużenia za 2019 rok, jak również w kolejnych 
latach objętych wieloletnią prognozą finansową zostaje zachowany.  
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5. INWESTYCJE I REMONTY 
 

5.1  ZREALIZOWANE INWESTYCJE 

 

W 2019 roku w mieście Tarnobrzeg zrealizowanych zostało 51 inwestycji, w tym 7 inwestycji 
drogowych, 30 inwestycji budowlano-architektonicznych a także 14 inwestycji budowy oświetlenia. 
Ponadto opracowano 3 dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz zaktualizowano 2 dokumentacje 
oraz kosztorysy inwestorskie. 

 

 

Inwestycje drogowe wydatki ogółem:  1 254 613,56 zł brutto 

Inwestycje budowlano-architektoniczne wydatki ogółem:  8 108 115,48 zł brutto 

Inwestycje oświetleniowe wydatki ogółem:  497 745,30 zł brutto 

Dokumentacje projektowe wydatki ogółem:  92 887,00 zł brutto 

Aktualizacje dokumentacji projektowych oraz kosztorysów 

inwestorskich wydatki ogółem:  43 888,50 zł brutto 

 Łącznie w 2019 r. - 9 997 249,84 zł brutto, (w tym dofinansowanie zewnętrzne wyniosło: 
1 719 043,63 zł). Wydatki poniesione w 2018 r. - 17 196 002,26 zł, (dofinansowanie: 8 010 067,26 zł) 

 

1. Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią (budżet 
obywatelski na rok 2019). 

Termin realizacji zadania: 22.08.2019 r. - 28.11.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane: 

a) odwodnienie ul. Kąpielowej na odcinkach:  

    - od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Małą, 

    - od skrzyżowania z ul. Małą do skrzyżowania z ul. Sowią. 
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b) remont nawierzchni ul. Kąpielowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania 
z ul. Małą. 

c) remont zjazdów na ul. Kąpielowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania 
z ul. Sowią. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej:   6 900,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 
92 966,57 zł brutto. 

 

2 Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Dąbrówki na działkach ewidencyjnych nr 2515/64 oraz 
1014/115 w Tarnobrzegu (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin realizacji zadania: 13.12.2019 r. - 27.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane: 

-  budowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Dąbrówki na odcinku ok. 42 mb i szerokości 
2 m od skrzyżowania ulic: Kazimierza Wielkiego - Dąbrówki do ul. Topolowej. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej:  8 610,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych: 27 632,75 
zł brutto. 

 

3. Wykonanie dobudowy oświetlenia chodnika od ul. Łokietka do ul. Sikorskiego (budżet obywatelski 
na rok 2019). 

Termin realizacji zadania:  20.11.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

-  montaż 4 szt. słupów oświetleniowych, 4 szt. opraw oświetleniowych LED, ułożenie kablowej linii 
oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2o dł. 125 mb, 

Koszt robót: 28 044,00 zł brutto. 

 

4.  Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Borów (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin realizacji zadania:  02.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

-  montaż 2 szt. słupów, 5 szt. opraw oświetleniowych LED, wykonanie napowietrznej linii oświetlenia 
ulicznego AsXSn 2x35mm2 o dł. 272mb. 

Koszt robót:   24 200,00 zł brutto. 

 

5. Aktualizacja dokumentacji projektowej dróg gminnych: przebudowa ul. Zakładowej 
w Tarnobrzegu i przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu. 

Termin opracowania dokumentacji ul. Strefowej:  24.06.2019 r. - 15.08.2019 r. 

Termin opracowania dokumentacji ul. Zakładowej:  04.04.2019 r. - 12.04.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował aktualizacje dokumentacji projektowych: 

1. Aktualizacja dokumentacji pn. Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I pod potrzeby 
przygotowania dokumentów do naboru wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg 
powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie: 

a) opracowanie aktualizacji dokumentacji w km 0+00 do 0+700, 

b) doprojektowanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m w km od 0+275 do 0+700 (strona 
prawa), 

c) zaprojektowanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m w km od 0+173 do 0+310 (strona 
lewa), 

d) zaprojektowanie zatoki autobusowej w km od 0+90 do 0+190 (strona prawa), 
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e) przeprojektowanie oświetlenia ul. Zakładowej na odcinku w km 0+00 do 0+700 z uwagi na 
wykonane przez TSSE częściowe oświetlenie ul. Zakładowej, 

f) przeprojektowanie odwodnienia ul. Zakładowej na odcinku w km 0+00 do 0+700, 

g) przeprojektowanie zabezpieczeń teletechnicznych wraz z przebudową kolizji i kabli 
w ul. Zakładowej na odcinku w km 0+00 do 0+700, 

h) wykonanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż. 

Z uwagi na połączenie dróg wokół Jeziora Tarnobrzeskiego z ul. Zakładową i ul. Chmielowską 
wykonanie dwóch koncepcji w/w połączenia z liniami rozgraniczającymi pas drogowy (klasa drogi 
planowana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego -  Z). 

2. Aktualizacja dokumentacji pn. Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu - Etap I pod potrzeby 
przygotowania dokumentów do naboru wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg 
powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie: 

- poszerzenie drogi do 7 m, 

- likwidacja rowu - w miejsce rowu zaprojektowanie chodnika 2,0m lub ciągu pieszo-rowerowego 
2,6m, 

- przeprojektowanie oświetlenia, 

- doprojektowanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do rowu w ul. Zakładowej,  

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,  

- przygotowanie materiałów do uzyskania zgłoszenia/pozwolenia. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej ul. Strefowa:  25 131,00 zł brutto. Koszt opracowania 
dokumentacji projektowej ul. Zakładowa:  14 760,00 zł brutto. 

 

6  Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie. 

Termin realizacji zadania:  03.09.2019 r. - 30.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych: 

a)opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

b) roboty drogowe: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, elementy 
ulic, podbudowy, roboty nawierzchniowe (chodnik z kostki - 374,10 m2, utwardzenie 
nawierzchni parkingu - 3121,00 m2,nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej - 240,00 m2, 
remont istniejącego chodnika z kostki betonowej – 50 m2), oznakowanie, roboty towarzyszące 
i wykończeniowe, roboty elektryczne: ułożenie kabli  YAKXS 4x35 mm2, wykonanie 
fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej:  34 500,00 zł brutto. Koszt robót budowlanych:  674 
672,12 zł brutto. 

Pozostały zakres do realizacji: 

• Branża drogowa: 

− roboty przygotowawcze (rozbiórkowe i ziemne); 

− nawierzchni parkingu z kostki brukowej o gr. 8 cm – ok. 4640,00 m2,  

− budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej – ul. Bema – ok. 33 m2; 

− remont istniejącej zatoki autobusowej wzdłuż ul. Bema – ok. 567 m2 wraz z peronem; 

− oznakowanie pionowe i poziome,  

− roboty towarzyszące i wykończeniowe (w tym m in. humusowanie skarp z obsianiem, 
nasadzenia kompensacyjne drzew). 

• Branża elektryczna: 

− oświetlenie uliczne (montaż słupów aluminiowych i opraw oświetleniowych LED); 

• Branża sanitarna: 
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− kanały z rur PVC o średnicy zewn. 200 mm;  

− kanały z rur PVC o średnicy zewn. 250 mm;  

− studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm; 

− osadnik z separatorem; 

− studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm; 

− odwodnienie liniowe.  

Wartość kosztorysowa pozostałych robót do realizacji: 886 136,96 zł brutto. 

 

7. Wymiana pokryw korytek betonowy wzdłuż ulicy Ocickiej (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin realizacji zadania:  02.12.2019 r. - 27.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

- wymiana pokryw korytek betonowych o wymiarach 75x50x7 cm (zbrojonych prętami #12) wzdłuż 
ulicy Ocickiej w ilości 625 sztuk.  

Koszt robót budowlanych: 74 667,62 zł brutto. 

 

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z 
przebudową drogi gminnej ul. Skrajna w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205. 

Termin realizacji zadania:  16.05.2019 r. - 12.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

- zabezpieczenie skarpy osuwiska oraz przebudowa nawierzchni drogi ul. Skrajnej wraz 
z odwodnieniem. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej: 58 000,00 zł brutto. Środki otrzymane na realizację 
zadania:  46 400,00 zł (umowa na dofinansowanie – promesa z MSWiA w ramach środków na usuwanie 
klęsk żywiołowych). 

 

9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót dla remontów budynków komunalnych oraz lokali użytkowych 
w Tarnobrzegu. 

Termin odbioru:  02.04.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

- wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót dla remontów budynków komunalnych oraz lokali użytkowych w Tarnobrzegu. 

Koszt opracowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów:  3 997,50 zł brutto. 

 

10. Remonty budynków komunalnych oraz lokali użytkowych w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  24.06.2019 r. - 28.08.2019 r. 

Zadanie nr 1 - Budynki mieszkalne komunalne 

Zadanie nr 2 - Lokale użytkowe 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

Zadanie nr 1 – Budynki mieszkalne komunalne: 

1. ul. Wędkarska 3 mieszkania 2, 3, 4, 5, 6  - Wykonanie iniekcji poziomej ścian konstrukcyjnych: 

• roboty rozbiórkowe – skucie tynków 50 cm powyżej zawilgoconych ścian,  

• iniekcja krystaliczna jednorzędowa,  

• odtworzenie tynków,  
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• roboty malarskie  

2. ul. Kochanowskiego 12/2 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

• roboty budowlane 

• roboty instalacyjne 

• remont instalacji elektrycznej 

3. ul. Kochanowskiego 12/53    

• roboty budowlane 

• roboty instalacyjne 

Zadanie nr 2 – Lokale użytkowe: 

• Budynek użytkowy ul. Św. Barbary 1 – wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 

• Budynek użytkowy ul. Warszawska 310 – budowa miejsc parkingowych: roboty rozbiórkowe 
i przygotowawcze, budowa miejsc parkingowych, roboty towarzyszące. 

Koszt robót budowlanych:  84 142,31 zł brutto. 

 

11. Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. 11-go Listopada 8 
w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  07.05.2019 r. - 05.08.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

- demontaż krat okiennych, demontaż starych okien, montaż nowych okien PCV 

Koszt robót budowlanych:  62 650,05 zł brutto. 

 

12. Wymiana stolarki okiennej III piętra w budynku Polikliniki przy ul. 1-go Maja 1 w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  03.06.2019 r. - 23.07.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

- demontaż starych okien, montaż nowych okien PCV, demontaż i ponowny montaż starych 
parapetów podokiennych, malowanie ościeży, 

Koszt robót budowlanych:  43 886,40 zł. 

 

13. Wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym ul. Warszawska 310 w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  19.09.2019 r. - 04.10.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

- roboty ziemne, stopy fundamentowe, cokoły betonowe, ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych. 

Koszt robót budowlanych:  9 273,27 zł brutto. 

 

14. Wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku przy  ul. Dworskiej 
2 w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  23.09.2019 r. - 25.10.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

- wymiana rur, montaż rozdrabniacza z funkcją przepompowni, wymiana ustępu z miską typu kompakt, 
wymiana elementów systemu umywalkowego, instalacja elektryczna. 

Koszt robót budowlanych:  20 392,54 zł brutto. 
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15. Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym ulicy Wyspiańskiego 12 
w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  25.10.2019 r. - 13.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych:  

- remont pomieszczeń biurowych (5 pokoi): remont posadzki, uzupełnienie tynków ścian, okładziny 
z płyt g-k., malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów po uprzednim zagruntowaniu podłoża, 
montaż gniazd wtyczkowych, montaż opraw oświetleniowych, obsadzenie kratek wentylacyjnych. 

Koszt robót budowlanych:  35 424,00 zł brutto. 

 

16. Remont dachu garażu przy ul. Tracza  w Tarnobrzegu (dz. nr ewid.3631/34). 

Termin realizacji zadania:  10.12.2019 r. - 16.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych:  

- ułożenie papy termozgrzewalnej. 

Koszt robót budowlanych:  1 845,00 zł brutto. 

 

17. Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy 
ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  09.10.2019 r. - 23.10.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych:  

- okablowanie, oprawy ledowe oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Koszt robót budowlanych:  9 950,00 zł brutto. 

 

18. Roboty remontowe w budynku byłego internatu L.O. przy ul. Kościuszki 30 w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  07.10.2019 r. - 30.10.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych:  

a) Wykonanie remontu pomieszczeń parteru: pom. łazienki: demontaż istniejących urządzeń 
sanitarnych wraz z instalacjami wod-kan., demontaż ścianek działowych, demontaż posadzek, 
demontaż stolarki drzwiowej, uzupełnienie ubytków tynku, gruntowanie ścian, sufitów, montaż 
stolarki drzwiowej, ułożenie posadzki z płytek glazurowych, licowanie ścian płytkami glazurowymi, 
malowanie ścian i sufitów; pom. biurowe: demontaż posadzek, demontaż stolarki drzwiowej, 
uzupełnienie ubytków tynku, ułożenie posadzki z płytek glazurowych, gruntowanie ścian, sufitów, 
montaż stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów; korytarz: demontaż posadzek, demontaż 
stolarki drzwiowej, uzupełnienie ubytków tynku, ułożenie posadzki z płytek glazurowych, 
gruntowanie ścian, sufitów, malowanie ścian i sufitów; 

b) Wykonanie ścian aluminiowych na hollu parteru: demontaż ścianek z płyt OSB, montaż ścianek 
aluminiowych przeszklonych, montaż drzwi aluminiowych; 

c) Wykonanie posadzek II piętra w 18 pokojach: zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, demontaż 
posadzek cementowych, demontaż szafek meblowych, demontaż futryn i skrzydeł drzwiowych, 
wywóz gruzu, demontaż warstw izolacji, montaż futryn, wykonanie izolacji przeciwdźwiękowych 
z płyt styropianowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii 
polietylenowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gładko. 

Koszt robót budowlanych:  120 793,83 zł brutto. 

 

19. Inwestycje w oświacie. 

Termin realizacji zadań 1-2:  25.07.2019 r. - 30.10.2019 r. 
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Termin realizacji zadań 3-6:  08.07.2019 r. - 22.08.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

Zadanie nr 1 - Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2: roboty budowlane, 
roboty sanitarne, roboty elektryczne. 

Zadanie nr 2 - Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych: roboty 
budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne. 

Zadanie nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1: roboty budowlane, roboty elektryczne. 

Zadanie nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10: roboty budowlane, roboty sanitarne, 
roboty elektryczne. 

Zadanie nr 5 - Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10: roboty budowlane, roboty elektryczne. 

Zadanie nr 6 - Remont kuchni w Budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół 
Specjalnych 

- parter : remont posadzki, remont ścian i sufitu,  

- I piętro; remont posadzki, 

- instalacja elektryczna. 

Koszt robót budowlanych:   2 172 076,53 zł brutto. 

 

20 Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2. 

Termin realizacji zadania:  18.06.2019 r. - 05.08.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych:  

- remont dachu - segment od strony płd. (budynek A) - roboty rozbiórkowe, docieplenie dachu, remont 
kominów. 

Koszt robót budowlanych:  129 643,94 zł brutto. 

 

21. Odbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 17 w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  30.10.2019 r. - 10.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
dostawę i montaż urządzeń:  

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

b) dostawa i montaż urządzeń placu zabaw. 

Koszt robót budowlanych:  64 838,95 zł brutto. 

 

22. Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  03.07.2019 r. - 04.09.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty 
budowlane, dostawę i montaż wyposażenia:  

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

b) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, renowacja nawierzchni skateparku, nawierzchnia z 
kostki betonowej gr. 6 cm, wyposażenie skateparku. 

Koszt robót budowlanych:  181 302,00 zł brutto. 

 

23. Utworzenie Dziennego Domu ''Senior+'' przy ulicy Sandomierskiej w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania:  16.12.2019 r.  

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych i montażowych: 
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I. Branża budowlana: 

- roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku,  roboty konstrukcyjne, przebudowa ogrodzenia, montaż 
bramy wjazdowej, przebudowa wejść, roboty stolarskie, renowacja schodów wewnętrznych, 
przebudowa ścian, podłogi, wykonanie tynków i sufitów podwieszanych,  malowanie, montaż 
windy dla osób niepełnosprawnych. 

II. Branża sanitarna: 

- przebudowa instalacji wodnej, sanitarnej wewnętrznej, przebudowa instalacji przeciwpożarowej, 
gazowej, centralnego ogrzewania, technologia kotłowni, przebudowa instalacji wentylacji. 

III. Branża elektryczna: 

- przebudowa instalacji elektrycznej: układanie przewodów instalacyjnych, montaż osprzętu 
instalacyjnego, montaż opraw oświetleniowych, rozdzielnie i tablice, badania i pomiary, instalacja 
teletechniczna i dedykowana, instalacja przywoławcza, instalacja przeciwpożarowa, instalacja rtv, 
instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych. 

IV. Branża budowlana - roboty zewnętrzne: 

- zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

V.  Branża sanitarna - roboty zewnętrzne:  

- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa zewnętrzna. 

Koszt robót budowlanych:  1 402 086,75 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania:  300 000,00 
zł- Zamówienie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy, z „Programu Wieloletniego Senior 
+ na lata 2015-2020”. 

 

24. Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny. 

 

24.1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Zagospodarowanie oraz oświetlenie 
terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą w Tarnobrzegu.  

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą” 
w zakresie zaprojektowania instalacji elektrycznych zgodnie z posiadanym projektem 
„Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą”. 

24.2. Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Tarnobrzegu. 

Zakres rzeczowy zadania: 

- montaż słupów linii napowietrznej sz. 6, 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2  

- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 6. 

24.3. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Starowiejskiej w Tarnobrzegu. 

Zakres rzeczowy zadania: 

- wymiana dwóch słupów linii napowietrznej typu ZN 10-P na słupy typu E12/12  

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2 do zasilania opraw 
oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych 

- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 9. 

24.4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania -Przebudowa linii energetycznej w 
Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego. 

Zakres rzeczowy zadania: 
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- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
linii energetycznej w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego” w zakresie zaprojektowania skablowania 
linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wyszyńskiego. 

24.5. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy: Św. Barbary i Św. Barbary-boczna, Truskawkowa-
boczna, Plac Górnika w Tarnobrzegu. 

Zakres rzeczowy zadania: 

Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Barbary  

- montaż 11 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8 m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano 
oprawy LED. 

- montaż 4 szt. słupów aluminiowych anodowanych 5 m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano 
oprawy LED - do oświetlenia przejść dla pieszych 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Barbary - boczna 

- montaż 8 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano 
oprawy LED. 

24.6. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowej bocznej. 

Zakres rzeczowy zadania: 

- wykonanie kablowej linii oświetleniowej kablem YAKSY 4x35mm2 od istniejącej szafy sterowniczej 
przy ul. Warszawskiej zasilanej z słupa nr 5 

- dla oświetlenia przewidziano montaż 9 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8m z wysięgnikami, 
do oświetlenia przewidziano oprawy LED. 

24.7. Wykonanie oświetlenia Placu Górnika. 

Zakres rzeczowy zadania: 

- montaż słupów aluminiowych szt. 6 na istniejących ustojach betonowych 

- wykonanie odcinka linii kablowej do zasilania dwóch słupów oświetleniowych. 

24.8. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza boczna. 

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza  boczna 

- montaż opraw oświetleniowych szt. 2  

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2 do zasilania opraw 
oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych. 

24.9. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.  Nowowiejska - Sielecka. 

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ul.  Nowowiejska – Sielecka: 

- montaż opraw oświetleniowych szt. 1, 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2 do zasilania opraw 
oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych 

24.10. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowowiejska boczna. 

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Nowowiejska  boczna: 

- montaż opraw oświetleniowych szt. 1, 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2 do zasilania opraw 
oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych. 

24.11. Wykonanie zasilania rozdzielni RG dla terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą. 

Zakres rzeczowy zadania: 

- wykonanie kablowej linii   

1.25.1  Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dzikowskiej (budżet obywatelski na rok 2019). 

Zakres rzeczowy zadania: 
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a) zaprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dzikowskiej” w zakresie zaprojektowania instalacji 
elektrycznej oświetlenia ulicznego.  

b) wykonanie robót budowlanych zgodnie dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dzikowskiej”. 

24.12. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Freyera w Tarnobrzegu (budżet obywatelski na rok 
2019). 

Zakres rzeczowy zadania: 

- podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 do zasilania opraw oświetleniowych na istniejących 
konstrukcjach wsporczych, 

- montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych szt. 3, 

- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 5. 

Koszt łączny robót budowlanych oraz dokumentacji projektowych wszystkich zadań: 77 616,56 zł 
brutto, 

 

25. Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000  
w Tarnobrzegu. 

Termin wykonania: 16.09.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych i montażowych: 

a) Roboty budowlane: osuszenie ścian fundamentowych, uzupełnienie ubytków i wykonania 
izolacji przeciwwilgociowej, uzupełnienie ubytków tynku stropu parteru, remont stropu nad 
piętrem, wymiana pojedynczych zniszczonych elementów konstrukcji dachu, wymiana 
pokrycia dachu z dachówki ceramicznej  na całej powierzchni dachu wraz a obróbkami 
blacharskimi i orynnowaniem, remontkominów, rozebranie kominu dymowego w kotłowni, 
poszerzenie biegów schodów na piętro do 1,30 m wraz z wykonaniem balustrady i windy 
schodowej, wyburzenie i wykonanie nowych ścianek działowych, skucie  i wykonanie nowych 
tynków wewnętrznych, wykonanie sufitów z płyt gipsowych na stelażu, skucie i ułożenie 
nowych płytek w sanitariatach, wymiana podłóg i posadzek, wymiana stolarki okiennej w 
kotłowni, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, odnowienia elewacji 
budynku zgodnie z kolorystyką, remont i reparacja gzymsu. 

b) Branża sanitarna: wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej, wewnętrzna instalacja 
kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., montaż osprzętu i przyborów oraz grzejników c.o. 

c) Branża elektryczna: instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i awaryjno--
ewakuacyjnego, gniazda wtykowe i siły, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja monitoringu, 
instalacja teleinformatyczna, instalacja przywoławcza, instalacja sygnalizacja włamania, 
instalacja wideofonowa, instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych. 

Koszt robót budowlanych:  1 477 230,00 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania: 849 999,98 
zł (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna). 

 

26. Remont alejki - chodnika od strony cmentarza kom. w rejonie ulicy Skalna Góra (budżet 
obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 14.10.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 
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- remont chodnika na odcinku o długości 164 mb, szerokości 3 m w technologii kostki brukowej 
betonowej, wykonanie robót porządkowych w terenie budowy, nawiezienie humusu z obsianiem 
mieszanką traw. 

Koszt robót budowlanych:   99 715,18 zł brutto. 

 

27.  Siłownia napowietrzna os. Nagnajów (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 27.05.2019 r. - 08.07.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych i montażowych: 

a) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 

b) budowa siłowni plenerowej składającej się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch stołów do 
gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem, pięciu 
stojaków na rowery, lampy solarnej, piłkochwytów, nasadzeń tawuł japońskich w odm. 
„Goldflame”; wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych w kolorze zielonym. 

Koszt robót budowlanych:  95 005,42 zł brutto 

Środki otrzymane na realizację zadania:25 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”). 

 

28. III Etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do 
Osiedla Dzików” (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 29.03.2019 r. - 07.05.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej, przebiegającej od Parku Dzikowskiego do muzeum Przemysłu 
Siarkowego położona na Osiedlu Dzików w km: od 0 + 500 do 0 + 720, o długości 220,0 mb 
i szerokości 2,5m, wykonana z zastosowaniem kostki brukowej betonowej, z obrzeżami 
betonowymi na ławie betonowej z oporem. Przekrój o spadku jednostronnym o wartości 2%. 
Odwodnienie ścieżki powierzchniowe na istniejące tereny zielone. Pas zieleni wykonany poprzez 
nawiezienie humusu i obsianie go mieszanką traw. 

Koszt robót budowlanych:  95 412,86 zł brutto. 

 

29. Plac zabaw APR „Stawik” (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 11.03.2019 r. - 10.05.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych i montażowych: 

a) budowa ścieżki zdrowia na terenie Aktywnego Parku Rozrywki na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu 
w ramach zadania: „Plac zabaw APR „Stawik” - dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń – w ilości 7 
szt., 

b) nadzór autorski  nad wykonaniem zadania. 

Koszt robót budowlanych:  96 345,00 zł brutto. 

 

30. Wykonanie miniboiska i alejki na Placu Górnika(budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 15.04.2019 r. - 03.07.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych i montażowych: 

- wykonanie miniboiska: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z piasku, 
kruszywa i miału kamiennego, wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej, 
wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wys. 20 mm, ułożenie obrzeży betonowych o wym. 
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8x30 cm na ławie betonowej, dostawa i montaż piłkołapaczy, dostawa i montaż zestawu do 
koszykówki, dostawa i montaż małej bramki do piłki nożnej, dostawa i montaż tablicy z regulaminem, 
malowanie linii boiska, 

Koszt robót budowlanych: 98 045,15 zł brutto 

 

31. Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz 
remont elewacji budynku Domu Ludowego (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 09.09.2019 r. - 30.10.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

- remont elewacji Domu Ludowego: uzupełnienie ubytków elewacji, odkucie zawilgoconej elewacji na 
wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, malowanie elewacji, montaż krat okiennych, remont 
schodów zewnętrznych, wbruzdowanie istniejących przewodów energetycznych oraz 
teletechnicznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymianę krat wentylacyjnych na kraty ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, wymiana okuć blacharskich, 
tynkowanie kominów, montaż kraty antywłamaniowej, remont obudowy skrzynki gazowej, montaż 
kraty ze stali nierdzewnej okna poddasza, wymiana zadaszenia nad wejściem od strony południowej. 

Koszt robót budowlanych:  97 547,88 zł brutto. 

 

32.  Sobów - Osiedle Marzeń - II etap (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania oświetlenia: 19.03.2019 r. - 20.05.2019 r. 

Termin wykonania alejek: 31.07.2019 r. - 25.09.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych i montażowych: 

a) załadunek, transport i rozładunek ziemi w ilości  810,00 m3. 

b) wykonanie oświetlenia alejek pieszych na osiedlu Sobów w ramach zadania pn. „Sobów - Osiedle 
Marzeń - Etap II”, w zakresie:  montaż latarń parkowych, ułożenie kabli elektrycznych, 

c) wykonanie alejek: 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 (kolor 
szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej, dostawa i montaż betonowego stołu do 
tenisa, dostawa ławek z oparciem (bez montażu). 

Koszt robót budowlanych:  99 961,93 zł brutto. 

 

33. Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem 
urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów (budżet 
obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 04.12.2019 r. - 23.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych: 

- utwardzenie terenu o nawierzchni z betonu płukanego -płyty o wymiarach 90x60x8 cm wraz 
z odwodnieniem placu. Wykonanie fundamentu pod montaż dekoracji świątecznej (choinki). 

Koszt robót budowlanych:  139 536,46 zł brutto. 

 

34. Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin (budżet obywatelski na rok 2019).  

Termin wykonania: 07.06.2019 r. - 23.07.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych i montażowych: 

a) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 
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b) budowa ciągów pieszych, utwardzeń terenu, budowa altany ogrodowej wraz z grillem, montaż 
urządzenia do ćwiczeń, montaż elementów małej architektury: ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery. 

Koszt robót budowlanych:  105 279,10 zł brutto. 

 

35. Miejsce do rekreacji i wypoczynku os. Wielopole (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 19.11.2019 r. - 23.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych i montażowych: 

a) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 

b) roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, dostawa i montaż urządzeń 
zewnętrznej siłowni plenerowej i elementów służących do rekreacji i wypoczynku, montaż 
piłkochwytu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i mat przerostowych; instalacja zewnętrzna 
oświetlenia terenu, monitoring. 

Koszt robót budowlanych:  99 990,27 zł brutto 

 

36. Budowa integracyjnego placu osiedlowego os. Serbinów (budżet obywatelski na rok 2019).  

Termin wykonania: 15.11.2019 r. - 20.12.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych i montażowych: 

a) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 

b) budowa integracyjnego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych przerostowych 
składającego się z sześciu urządzeń zabawowych: huśtawka i karuzela dla niepełnosprawnych, 
huśtawka wagowa, karuzela, huśtawka wahadłowa 2-modułowa, gra w kółko                     i krzyżyk, 

c) budowa strefy relaksu: dwóch ławek bez oparcia, ławki z oparciem, stołu betonowego parkowego, 
kosza na śmieci, tablicy z regulaminem;  

d) budowa ogrodzenia panelowego wraz z dwoma furtkami wokół huśtawki  
dla niepełnosprawnych. 

Koszt robót budowlanych:  163 190,00 zł brutto. 

 

37. Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 04.09.2019 r. - 08.10.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych i montażowych: 

a) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

b) budowa siłowni plenerowej składającej się z ośmiu urządzeń siłowych oraz pięciu urządzeń 
sprawnościowych; strefy relaksu: dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z 
oparciem, dwóch  koszy na śmieci, dwóch tablic z regulaminem oraz pięciu stojaków na rowery; 
nasadzenia tawuł japońskich w odm. „Goldflame”, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat 
przerostowych w kolorze czarnym. 

Koszt robót budowlanych:  163 426,15 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania:50 000,00 zł 
(dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) EDYCJA 2019”). 

 

38. Wykonanie prac renowacyjnych na zabytkach. 
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38.1. Wykonanie prac renowacyjnych pomnika Bartosza Głowackiego na działce o nr ew. 448/5 w 
Tarnobrzegu. 

Termin wykonania: 30.08.2019 r. - 15.11.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie programu prac konserwatorskich oraz wykonanie 
prac renowacyjnych: 

a) opracowanie programu prac konserwatorskich; 

b) wykonanie prac renowacyjnych pomnika w zakresie: 

- dezynfekcja powierzchni kamienia preparatem biobójczym, 

- usunięcie cementowych zanieczyszczeń z miejsc spoinowania kamieniarki, 

- wykonanie czyszczenia elementów kamiennych na sucho, metodą strumienia ściernego 
z doborem materiału ścierającego, jego granulacji oraz siły strumienia, 

- odgrzybienie elementów kamiennych metodą natryskową i ich odsolenie, 

- uzupełnienie lub wymiana zniszczonych elementów kamiennych, 

- renowacja inskrypcji: „BARTOSZOWI GŁOWACKIEMU NARÓD POLSKI” wykonanej z liter z brązu 
mocowanych do lica pomnika, 

- renowacja inskrypcji: „STARANIEM LUDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO” wykonanej techniką 
wykuwania, 

- oczyszczenie i renowacja metalowego detalu architektonicznego (kosy), 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomnika,  np. folia budowlana, papa bitumiczna, płynne 
preparaty hydroizolacyjne, 

- impregnacja natryskowa i uzupełnienia  spoinowania z zapraw wapienno-trasowych przy użyciu 
naturalnych pigmentów i środków  impregnujących, 

- wykonanie hydrofobizacji powierzchni kamienia preparatem krzemoorganicznym, 

- wykonanie scalenia kolorystycznego. 

Koszt opracowania programu prac konserwatorskich:  2 500,00 zł brutto. Koszt  prac renowacyjnych: 
91 020,00zł brutto. 

 

38.2. Wykonanie prac renowacyjnych figury Matki Bożej na działce o nr ew. 932/3 na osiedlu 
Mokrzyszów w Tarnobrzegu. 

Termin wykonania: 30.08.2019 r. - 15.11.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac renowacyjnych: 

• oczyszczenie powierzchni figury – usunięcie wszystkich nawarstwień i zewnętrznych warstw 
przemalowań, 

• odgrzybienie elementów figury i cokołu, 

• uzupełnienie ubytków, 

• impregnacja powierzchni figury i cokołu, 

• hydrofobizacja powierzchni figury i cokołu, 

• scalenie kolorystyczne figury i cokołu. 

Koszt wykonania prac renowacyjnych:  21 525,00 zł brutto. 

 

39. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu. 

Termin wykonania: 01.03.2019 r. - 08.07.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych i montażowych: 
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- budowa boiska o nawierzchni w technologii typu EPDM:  jedno boisko do siatkówki, dwa boiska 
do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy, budowa dojścia do boiska z kostki brukowej, 
budowa piłkochwytów wokół boiska, budowa oświetlenia boiska, wykonanie tablicy informacyjno-
pamiątkowej. 

Koszt robót budowlanych:  449 502,30 zł brutto. Środki otrzymane na realizację zadania: 224 143,65 zł 
(dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 
Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne). 

 

40. Zakup piłkochwytów na boisko do piłki nożnej os. Zakrzów. 

Termin wykonania: 27.05.2019 r. - 28.06.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót montażowych: 

• piłkochwyty 2 kpl. – dług. 36 mb ( 2 x 18,0 m), o wysokości 6m, 

• słupy stalowe (12 szt.) - profil 80 x 80 mm, malowane kolor zielony RAL 6005 osadzone 
w tulejach; w polach skrajnych zastrzały,  

• siatka polipropylenowa bezwęzęłkowa, oczko 100 mm x 100 mm, 

• akcesoria montażowe, 

• montaż piłko chwytów, 

• transport piłko chwytów. 

Koszt robót montażowych:  9 999,90 zł brutto. 

 

41. Zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach (budżet obywatelski na rok 2019). 

Termin wykonania: 30.01.2019 r. - 05.04.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych i montażowych: 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 

- dostawa i montaż dwóch boksów dla zawodników: konstrukcja boksów z profili stalowych 
ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zielony z palety RAL nr 6017. Rama dolna 
ocynkowana ogniowo, wykończenia aluminiowe. Pokrycie z płyt poliwęglanu komorowego litego 
o gramaturze 4 mm, lub przyciemnianego o gramaturze do 6 mm. Ławka w boksie dla zawodników: 
9-10 kubełkowych siedzisk plastikowych. Oznakowanie w sposób widoczny napisami: - boks pierwszy 
– GOSPODARZE,- boks drugi – GOŚCIE. Oznakowanie  wykonane z blachy ciętej laserowo w jednym 
komplecie na 2 boksy. Długość jednego boksu minimum 5 m. Boksy wyposażone w kotwy 
umożliwiające trwałe przytwierdzenie do podłoża. 

Koszt robót budowlanych i montażowych:  24 600,00 zł brutto. 

 

42. Modernizacja pomieszczeń siłowni w MOSiR w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia. 

Termin wykonania: 03.04.2019 r. -02.07.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych, montażowych oraz dostawę 
sprzętu sportowego: 

1. Roboty budowlane: 

a)  Ocieplenie i remont pokrycia dachowego. 

b)  Remont pomieszczeń siłowni: 

- wymiana wykładziny, 

- malowanie ścian, 

- wyklejanie okien od strony południowej z zewnątrz folią refleksyjną, 

- dostawa i montaż luster w pomieszczeniach siłowni. 

c)  Remont pomieszczeń szatni i toalet przyległych do siłowni: 
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- wymiana ślusarki drzwiowej, 

- wymiana okładzin z płytek ścian i posadzki, 

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych, 

- wymiana opraw oświetleniowych, 

- dostawa i montaż wyposażenia - szafki. 

2. Dostawa sprzętu sportowego: bieżnia model T645L SportsArt (2 szt.), orbitrek model Elipsa E845S 
SportsArt (2 szt.), rower magnetyczny model C545U SportsArt (2 szt.), rower sprinterski model C510 
SportsArt (2 szt.), wioślarz (ergometr wioślarski) model Concept 2 Model D (1 szt.), atlas 
wielofunkcyjny model SEWIM L1005-0.1 (1 szt.). 

Koszt robót budowlanych, montażowych oraz dostawy sprzętu sportowego: 595 711,81 zł brutto. 
Środki otrzymane na realizacje zadania:223 500,00 zł (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki ,,Sportowa Polska” - program rozwoju infrastruktury sportowej - GRUPA II - zadania 
modernizacyjne. 

 

43. Zaprojektowanie i wykonanie nawadniania płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy 
al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu. 

Termin wykonania: 02.09.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej, 

b) wykonanie  instalacji automatycznego systemu nawadniania boiska, 

c) wykonanie instalacji drenażu w miejscu lokalizacji rurociągów tłocznych wody do instalacji 
nawadniania, 

d) wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej projektowany system nawadniania 
boiska wraz z urządzeniami zlokalizowanymi w pomieszczeniu wymiennikowni pod trybunami 
stadionu. 

Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych:  88 880,00 zł brutto. 

 

5.2. INWESTYCJE NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM 

 

1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez 
zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - Etap I. 

Wartość zadania:  8 481 074,48 zł brutto 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Kwota dofinansowania: 4 947 982,96 zł  (po przetargu) 

Przekazanie placu budowy w dniu:  17.10.2020 r. 

Termin wykonania:  31.08.2021 r. 

Zakres: 

1. Branża architektoniczno-konstrukcyjna:  

- budynki gastronomiczne z wyposażeniem - 4 szt., 

- budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem,  

- toaleta publiczna z wyposażeniem,  

- park linowy,   

- place zabaw – 3 szt.,  
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- boisko do siatkówki,  

- altany grillowe,  

- schody terenowe, 

- ławki,  

- stojaki na rowery,  

- kosze na śmieci,  

- przebieralnie.  

2. Branża drogowa:  

- parking,  

- utwardzenie terenu,  

- ciąg pieszo-jezdny,  

- odwodnienie,  

- wycinka i nasadzenia drzew. 

3. Branża elektryczna:  

- linie zasilające,  

- budowa kabli, 

- wykonanie instalacji,  

- zabudowa wolnostojących rozdzielni, 

- budowa oświetlenia. 

4. Branża sanitarna:  

- instalacje wodne,  

- instalacje kanalizacji sanitarnej,  

- instalacje kanalizacji deszczowej,  

- przewody wodociągowe,  

- montaż wyposażenia sanitarnego. 

 

2. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega.  

Wartość zadania:  15 689 259,53 zł brutto 

Dofinansowanie ze środków Funduszu:  8 667 468,55 zł 

Przekazanie placu budowy w dniu:  08.04.2020 r. 

Termin wykonania:    02.04.2021 r. 

Zakres: 

a) ul. Plażowa: 

- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, 

- budowa parkingów, 

- budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, zjazdów, 

- budowa oświetlenia drogi, 

- budowa odwodnienia drogi, 

- budowa kanału technologicznego, 

- likwidacja kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu, w tym przebudowę tego  
uzbrojenia jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

b) ul. Żeglarska: 
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- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, 

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej, 

- budowa oświetlenia drogi, 

- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających, 

- budowa kanału technologicznego, 

- budowa zbiornika odparowującego. 

 

5.3. INWESTYCJE W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ 

 

1. Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - etap I. 

Wartość zadania:   2 810 550,00 zł brutto  

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

Kwota dofinansowania: 1 634 190,00 zł 

Przekazanie placu budowy w dniu: 09.12.2019 r. 

Termin wykonania: 16.10.2020 r 

Zakres: 

1. Branża drogowa:  

- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, 

- wykonanie chodnika z kostki betonowej, 

- budowa opaski z kostki betonowej, 

- wykonanie zatoki autobusowej.  

2. Branża elektryczna:  

- budowa linii oświetlenia ulicznego, 

- demontaż istniejących słupów, 

- przebudowa i zabezpieczenie kolizji. 

3. Branża sanitarna:  

- budowa sieci kanalizacyjnej, 

- przebudowa istniejącej kanalizacji, 

- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe. 

4. Branża telekomunikacyjna: 

- przebudowa kanalizacji i zabezpieczenie kabli. 

Długość odcinka 700 m. 

 

2. Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu.  

Długość przebudowywanego odcinka 541,7 m. 

Zakres: 

- wykonanie pełnej konstrukcji jezdni bitumicznej, 

- budowa chodnika, 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego,  

- budowa zjazdów, 

- przebudowa istniejącego rowu otwartego polegająca na umocnieniu skarp i dna płytami   
ażurowymi, 
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- ustawienie słupów oświetleniowych oświetlenia,  

- budowa elementów odwodnienia, 

- zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

 

W dniu 21.05.2020 r. została podpisana Umowa na dofinansowanie z Urzędem Wojewódzkim 
w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych - nie wyższe niż 50% wartości zadania. 

Trwa przygotowanie do procedury przetargowej. 

 

 

5.4. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG, PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 

1. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:  

1.1 drogi wojewódzkie i powiatowe: 

a) Remonty - bieżące utrzymanie dróg: 

Zakres rzeczowy: 

1. Remonty w ramach bieżącego utrzymanie dróg - 452 371,37 zł brutto. 

2. Oznakowanie pionowe - 95 418,71 zł brutto. 

3. Oznakowanie poziome – 264 037,06 zł brutto. 

Razem bieżące utrzymanie dróg:  811 827,14 zł brutto. 

b) Konserwacja sygnalizacji świetlnej: 

Zakres rzeczowy: 

1. Konserwacja sygnalizacji świetlnej – 118 080,00 zł brutto. 

2. Wymiana przycisków, badanie instalacji –14772,30 zł. 

3. Wymiana wkładów LED – 9336,00 zł. 

4. Wymiana sygnalizatorów– 9753,90 zł. 

5. Badanie konstrukcji nawierzchni ul. Mickiewicza i ul. Moniuszki – 4674,00 zł. 

6. Przeglądy mostów 5 letnie – 1722,00 zł. 

7. Wymiana przycisku - korekta faktury – 1242,00 zł. 

8. Projekt organizacji ruchu droga 723 ul. Sikorskiego – 33 000,00 zł. 

9. Aktualizacja kosztorysów ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich – 2 460,00 zł. 

10. Przeglądy dróg wojewódzkich i powiatowych – 3 321,00 zł. 

11. Wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych – 1 471,08 zł. 

12. Projekt droga wojewódzka nr 758 ul. Mickiewicza – 3 690,00 zł. 

Razem konserwacja sygnalizacji świetlnej:  203 552,28 zł brutto. 

c) Zakup energii do sygnalizacji świetlnej:  12 108,66  zł brutto. 

 

1.2. drogi gminne: 

a) Remonty - bieżące utrzymanie dróg: 

Zakres rzeczowy: 

1. Remonty w ramach bieżącego utrzymanie dróg - 666 970,70 zł brutto. 

2. Oznakowanie pionowe - 105 550,10 zł brutto. 

3. Oznakowanie poziome - 37 927,98 zł brutto. 
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Razem bieżące utrzymanie dróg:  810 448,78 zł brutto. 

b) Przeglądy, projekty stałej organizacji ruchu: 

Zakres rzeczowy: 

1. Badanie konstrukcji nawierzchni ul. Mickiewicza i ul. Moniuszki - 4 674,00 zł. 

2. Projekt stałej organizacji ruchu osiedla Przywiśle - 15 500,00 zł. 

3. Przeglądy mostów 5 letnie - 221,40 zł. 

4. Przeglądy dróg gminnych - 4 920,00 zł. 

5. Wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych - 3 309,93 zł. 

6. Projekt stałej organizacji ruchu ul. 11 Listopada - 4 499,91 zł. 

Razem przeglądy, projekty stałej organizacji ruchu:  33 125,24 zł brutto. 

 

2. Drogi wewnętrzne:  

a) Remonty - bieżące utrzymanie dróg: 

Zakres rzeczowy: 

1. Remonty w ramach bieżącego utrzymanie dróg - 1 373 887,75 zł brutto. 

2. Oznakowanie pionowe - 23691,29 zł brutto. 

3. Oznakowanie poziome - 12 756,10 zł brutto. 

4. Montaż infokiosku - 3075,00 zł brutto. 

Razem bieżące utrzymanie dróg:   1 413 410,14 zł brutto. 

b) Przeglądy: 

Zakres rzeczowy: 

 

3. Przeglądy mostów (5 letnie) - 492,00 zł brutto. 

 

Łączne koszty bieżącego utrzymania dróg w 2019 r. - 3 284 964,24 zł brutto. Utrzymanie dróg 
w 2018 r. - 5 884 676,61 zł brutto (dofinansowanie 749 500,00 zł z Ministerstwa Rozwoju dla 
zadania Remont skrzyżowania ul. Wisłostrada-Mickiewicza-Sikorskiego). 

 

5.5. ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE MIASTA TARNOBRZEGA 

 

Całoroczne utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie Gminy Tarnobrzeg. 

Miasto zostało podzielone na 4 rejony: 

• Rejon 1 – Przywiśle o powierzchni 32,90 ha. 

• Rejon 2 – Centrum o powierzchni 14,33 ha. 

• Rejon 3 – Wschód o powierzchni 19,27 ha. 

• Rejon 4 – Park Dzikowski z Aleją Lipową o powierzchni 15,98 ha. 

1) Zakres wykonanych robót ogółem na wszystkich rejonach:  

a) kompleksowe utrzymanie trawników o pow. 69,68 ha:  
b) koszenie trawników, terenów zadrzewionych, runa parkowego oraz trawników łąkowych 3-12 

krotne/rok (zależnie od kategorii utrzymania),  
c) grabienie jesienne i wiosenne,  
d) nawożenie mineralne,  
e) oczyszczanie ze śmieci,  

2) renowacja trawników na powierzchni 145 m2, 
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3) obsadzenie wiosenne i bieżąca pielęgnacja kwietników sezonowych o łącznej powierzchni 1 153,50 
m2, donic kwiatowych o pow. 56,60 m2, wież kwiatowych 6 szt. i koszy wiszących na latarniach 43 
szt., 

4) pielęgnacja rabat bylinowych na powierzchni 417 m2, 

5) zakup i posadzenie roślin ozdobnych: 

a) kwiatów jednorocznych (2 zmiany), bylin i cebulkowych – łącznie 664 120  szt., 
b) drzew liściastych piennych – 328 szt., 
c) krzewów liściastych – 660 szt., 
d) drzew i krzewów iglastych – 73 szt., 

6) cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 977 szt., 

7) usuwanie drzew – 616 sztuk i karczowanie karpin – 163 sztuk, 

8) pielęgnacja skupin krzewów na powierzchni 6 949 m2, 

9) pielęgnacja młodych żywopłotów na powierzchni 1 051,50 m2 oraz cięcie żywopłotów o powierzchni 
łącznej  w rozwinięciu 33 928  m2, 

10) palikowanie drzewek z uzupełnieniami – 801 sztuk. 

Łączny koszt rocznej pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni na terenie Gminy Tarnobrzeg wyniósł: 
1 557 390,36 zł. 

 

Inwestowanie w rozwój terenów zielonych w mieście miało na celu rewitalizację układów zieleni 
miejskiej w kierunku poprawy bioróżnorodności, przewietrzania układu urbanistycznego miasta, 
a także wzbogacenia systemu przyrodniczego miasta o nowe, zaaranżowane kompozycyjnie układy 
zieleni niskiej i wysokiej. Inwestycja złożona była z 3 zadań: 

1. Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą służących poprawie 
jakości życia mieszkańców i wzrostowi bioróżnorodności,  

w tym: 

− budowa alejek i elementów małej architektury, 
− budowa mini-ogrodów tematycznych – zielnych, sensualnych, barwnych, 
− odnowienie nawierzchni trawiastych, w tym stworzenie łąk kwietnych, 
− odbudowa amfiteatru 
− zasypanie nieczynnego zbiornika wodnego w celu stworzenia nowych przestrzeni 

rekreacyjnych i czynnych biologicznie, 
− nowa infrastruktura oświetleniowa, 
− umocnienie skarpy wiślanej, budowa muru oporowego wraz z miejscami do siedzenia, 
− demontaż postumentu przy ul. Wiślnej, budowa mini-skweru, 
− wykonanie nasadzeń drzew i krzewów z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej. 

2. Budowa skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika/Sikorskiego 

w tym: 

− budowa nawierzchni utwardzonej skweru z architektonicznym elementem centralnym 
(astrolabium nawiązujące do badań Mikołaja Kopernika), 

− wykonanie nasadzeń z adaptacją możliwie dużej ilości  istniejącej zieleni wysokiej, 
− montaż ławek, stojaków na rowery, 
− budowa infrastruktury oświetleniowej, 
− wykonanie trawników. 

3. Wykonanie nasadzeń wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta (ul. Wisłostrada – wjazd 
do miasta od zjazdu na Jezioro Tarnobrzeskie - ok. 2,5 km pasa drogowego i ul. Sikorskiego – cały 
pas drogowy). 
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Są to dekoracyjne grupy zieleni niskiej wkomponowane w istniejące powierzchnie trawnikowe 
towarzyszące głównym arteriom komunikacyjnym miasta. 

 

Wartość całego projektu wyniosła brutto 6 767 835,94 zł, z czego 80% zostało dofinansowane 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

5.7. DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA 

DOLINA WISŁY W TARNOBRZEGU 

 
Jest to swego rodzaju muzeum przyrodnicze, traktujące o rzece Wiśle, jej środowisku, siedliskach oraz 
gatunkach zwierząt i roślin występujących w jej dolinie. W ten sposób Centrum propaguje wiedzę o 
funkcjonowaniu sieci obszarów chronionych Natura 2000, popularyzuje zasady ochrony przyrody i 
realizuje zadanie edukacji ekologicznej w gminie i w regionie. 

Oferta obejmuje stałą ekspozycję obejmującą m.in.:  

a) terraria z żywymi przedstawicielami rodzimej herpetofauny – jaszczurkami i zaskrońcami, 
b) tarrarium z żółwiami, 
c) paludaria z wertykalnym układem roślinnym i wodnym, 
d) 3 potężne 1000-litrowe akwaria z żywymi rybami i skorupiakami wiślanymi (ryby nurtu 

wiślanego, ryba biała, drapieżniki itp.) oraz mniejsze akwaria, 
e) przestrzenną dioramę obrazującą przekrój siedlisk Tarnobrzeskiej Doliny Wisły z preparowanymi 

zwierzętami i modelami roślin, 
f) tablice interaktywne prezentujące odgłosy ptaków i ssaków, 
g) okazy minerałów, przekroje drzew, elementy anatomiczne zwierząt i inne eksponaty, związane 

ze środowiskiem naturalnym, 
h) prezentacje fotografii przyrodniczej na fotoramie, 
i) gry przyrodnicze i puzzle edukacyjne dla najmłodszych, 
j) zbiór biblioteczny, dotyczący zagadnień związanych z ochroną przyrody. 

Wydarzenia w roku 2019, mające na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej: 

a) konkurs fotograficzny pt. „Kwiaty polskich łąk”, 
b) konkurs plastyczny pt. „Podwodny świat rzeki Wisły”, 
c) wycieczki na rykowisko jeleni, 
d) wykład pt. „Echa rykowiska” 
e) Akademia Przyrodnicza dla dzieci i dla dorosłych – seria wykładów poprowadzonych przez osoby 

z kraju, związane ze światem przyrody – naukowców, pasjonatów, badaczy, fotografów, 
f) seria wydarzeń edukacyjnych w ramach Lata w mieście pn. „Wakacje w naturze” (wycieczki, gry, 

zabawy, warsztaty, filmy) 
g) seria wydarzeń edukacyjnych w ramach ferii zimowych,  
h) wykład i spacer w ramach „Nocy Sów”, 
i) akcja rozdawania budek lęgowych dla ptaków 
j) Test Młodego Ekologa w formie quizu multimedialnego, zorganizowany wraz z Ligą Ochrony 

Przyrody. 

Wybrane zadania statutowe jednostki: 

a) prezentowanie informacji o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, 
b) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, zebrań, wystaw, konkursów, 
c) opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych – folderów, ulotek o obszarze Natura 2000 

Tarnobrzeska Dolina Wisły, 
d) tworzenie baz danych o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, 
e) tworzenie i udostępnianie zasobu bibliotecznego, 
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f) aktualizacja danych o obszarze na prowadzonej stronie internetowej, 
g) organizacja corocznych konkursów plastycznych i fotograficznych, 
h) organizacja wystaw pokonkursowych. 

 

Plan finansowy RCPON2000 w 2019 r.  

Plan RCPON2000 – 270 000,00 zł 

Wydatki wykonane ogółem – 269 685,13 zł 

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 61 288,67 zł 

 

Stan zatrudnienia w RCPON2000 

W roku 2019 w RCPON2000 zatrudnione były 2 osoby na 1/3 etatu, co daje łącznie 2/3 etatu: 

1 – kierownik jednostki – 1/3 etatu, 

2 – stanowisko kadrowo-administracyjne – 1/3 etatu. 
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125 | S t r o n a  

6. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK 
 

6.1. PROCEDURA WYŁANIANIA PROJEKTÓW 

 Rozpoczęcie realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszonego na 2019 rok 
zainicjowała Uchwała Nr LVII/613/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta 
Tarnobrzega na 2019 rok. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 28 czerwca 2018 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 2019. Realizacja budżetu obywatelskiego przyjmowała formę konsultacji 
społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Tarnobrzega na wskazane 
przez mieszkańców propozycje zadań na 2019 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 mógł być:  

1) projekt osiedlowy – rozumiany, jako projekt, który swoim zakresem lub właściwościami zaspokaja 
potrzeby mieszkańców danego osiedla Tarnobrzega. 

Całkowita kwota wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego w 2019 roku nie mogła być wyższa niż 1 600 000,00 zł., przy czym kwotę tę 
dzieliło się równo na wszystkie osiedla Miasta i wyniosła nie więcej niż 100 tys. zł dla sfinansowania 
projektów dotyczących jednego osiedla w Mieście. 

Do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2019 rok zostały skierowane te projekty, które 
uzyskały największą liczbę głosów - do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dane osiedle. 

Każdy projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego musiał spełniać wymogi formalne oraz 
posiadać 15 podpisów mieszkańców Tarnobrzega. 

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego ustalony został Zarządzeniem 
Nr 238/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia 
harmonogramu konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących Tarnobrzeskiego 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z wymienionym aktem prawnym zgłaszanie projektów 
odbywało się w okresie od 2 do 31 lipca 2018 roku. Głosowanie nad projektami zweryfikowanymi 
pozytywnie odbyło się 7 października w lokalach wyborczych zlokalizowanych w trzech osiedlach 
Tarnobrzega, mianowicie osiedlu: Serbinów, Siarkowiec oraz Wielopole. Na pozostałych osiedlach 
głosowania nie odbyły się, ze względu, iż zgłoszono tylko po jednym projekcie lub reszta projektów 
na danym osiedlu tak jak w przypadku osiedla Dzików oraz Mokrzyszów zostały zaopiniowane 
negatywie. Następnie projekty po pozytywnym zweryfikowaniu, automatycznie stały się projektami 
zwycięskimi.  

Do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło 35 projektów osiedlowych, z czego 6 projektów 
zweryfikowano negatywnie. Zgodnie z regulaminem ze względu na 3 projekty podobne do pozostałych, 
zostały one połączone z projektami tożsamymi. Ostatecznie projektów zaopiniowanych pozytywnie 
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było 26. Pod głosowanie poddanych zostało 13 projektów (4 projekty na osiedlu Serbinów, 6 projektów 
na osiedlu Siarkowiec oraz 3 na osiedlu Wielopole). 

Poniższa tabela prezentuje zweryfikowane pozytywnie projekty zgłoszone przez mieszkańców 
w kategorii projektów osiedlowych. 

 

Projekty osiedlowe zweryfikowane pozytywnie. 

Nr 
Tytuł projektu 

obywatelskiego 
Opis projektu 

(na podstawie formularza zgłoszeniowego) 
Przewidywany 
koszt projektu 

Osiedle Podłęże 

1. 

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego w ulicy 
Dzikowska. Doświetlenie 
ulicy Alfreda Freyera. 

Zadanie przewiduje wykonanie projektu oświetlenia 
ulicznego wraz z realizacją montażu 8 sztuk słupów  z 
oprawami LED ul. Dzikowskiej, oraz doświetlenie ul. Freyera 
poprzez montaż 2 słupów. 

100 000,00 zł 

Osiedle Przywiśle 

2. 

Remont alejki - chodnik 
od strony cmentarza kom. 
w rejonie ul. Skalna Góra, 
poziom niższy. 

Zadanie przewiduje remont alejki w rejonie ul. Skalna Góra, 
od strony cmentarza komunalnego w kierunku Obelisku Por. 
Sarny. 

100 000,00 zł 

Osiedle Nagnajów 

3. Siłownia napowietrzna. 

Zadanie przewiduje budowę siłowni napowietrznej przy 
placu zabaw na os. Nagnajów z 6 urządzeniami na słupie do 
ćwiczeń, dwiema ławkami parkowymi, stojakiem na rowery 
oraz solarną lampę oświetleniową. 

100 000,00 zł 

Osiedle Dzików 

4. 

III Etap - dokończenie 
zadania ,,Utworzenie 
ciągu pieszo-rowerowego 
od Parku Dzikowskiego do 
Osiedla Dzików. 

Zadanie przewiduje wykonanie III etapu rewitalizacji odcinka 
drogi gruntowej, utworzenia ciągu pieszo- rowerowego od 
Muzeum Przemysłu Siarkowego do Parku Dzikowskiego, na 
długości od 0 + 500 do  0 + 720, tj. 220mb. 

100 000,00 zł 

Osiedle Sielec 

5. 

Odwodnienie ulicy 
Kąpielowej od 
skrzyżowania z ul. 
Sielecką do skrzyżowania 
z ul. Sowią. 

Zadanie przewiduje wykonanie odwodnienia ulicy 
Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z 
ul. Sowią, poprzez wykonanie przykanalika z PCV, ułożenie 
cieku z prefabrykatów betonowych, wykonanie nawierzchni 
z masy bitumicznej oraz wykonanie zjazdów z posesji. 

100 000,00 zł 

Osiedle Wielowieś 

6. Plac zabaw APR ,,Stawik”. 
Zadanie przewiduje wykonanie pomostu nad stawem, toru 
przeszkód, ścieżki zdrowia oraz odmulenia stawu w ramach 
ostatniego etapu projektu - Plac zabaw ARP ,,Stawik”. 

100 000,00 zł 

Osiedle Stare Miasto 
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7. 
Wykonanie mini boiska i 
alejki na Placu Górnika. 

Zadanie przewiduje wykonanie mini boiska oraz alejek na 
Placu Górnika. 

100 000,00 zł 

Osiedle Wielopole 

8. 
Miejsce do rekreacji i 
wypoczynku. 

Zadanie przewiduje montaż urządzeń do siłowni na 
powietrzu, ławek ogrodowych, stołu do gry w szachy lub 
warcaby, chodnik dla pieszych z kostki brukowej oraz 
oświetlenie miejsca rekreacji wraz monitoringiem na terenie 
pomiędzy blokami mieszkalnymi ulicy Dekutowskiego  12 i 
14. 

100 000,00 zł 

9. 

,,Rekreacyjno-edukacyjny 
plac zabaw przy 
Przedszkolu nr 5 w 
Tarnobrzegu”. 

Zadanie przewiduje zmodernizowanie placu zabaw przy 
Przedszkolu nr 5, polegającego na zamontowaniu nowych 
sprzętów do zabaw, wymianie nawierzchni chodnikowej, 
zadaszenia piaskownicy, montażu nowych ławek, koszy na 
śmieci, stojaków rowerowych, zagospodarowania terenu 
zielonego poprzez nasadzenia krzewów oraz monitoringu 
ogrodu przedszkolnego. 

100 000,00 zł 

10. 
Bezpieczne przejścia dla 
pieszych. 

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Wielopole trzech 
bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą 
wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku 
elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. 
Bezpieczne przejścia obejmą ulice: Mickiewicza (obok PTTK), 
Targowa (obok cmentarza wojennego), Wyspiańskiego 
(obok Urzędu Skarbowego). 

100 000,00 zł 

Osiedle Mokrzyszów 

11. 

,,Odrestaurowane 
centrum Mokrzyszowa” - 
Budowa parkingu na 
działce ewid. nr 1222/1 
oraz remont elewacji 
budynku Domu 
Ludowego. 

Zadanie przewiduje wykonanie parkingu w centrum 
Mokrzyszowa przy ul. Chrobaka, remont elewacji budynku 
Domu Ludowego oraz nasadzenia i rabaty kwiatowe w 
obrębie planowanego parkingu oraz na skrzyżowaniu ulicy 
Sienkiewicza z ulicą Zamkową. 

100 000,00 zł 

Osiedle Serbinów 

12. 
Bezpieczne przejścia dla 
pieszych. 

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Serbinów, trzech 
bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą 
wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku 
elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. 
Bezpieczne przejścia obejmą ulice: Kwiatkowskiego (obok 
sklepu Dao, oraz naprzeciw Parku Handlowego), 
Orzeszkowej (przejście od ulicy Sikorskiego). 

100 000,00 zł 

13. 
Budowa placu zabaw 
między ul. Sienkiewicza a 
blokiem 63 przy tej ulicy. 

Zadanie przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci na 
ulicy Sienkiewicza przy bloku nr 63. Plac zabaw zawierałby 
zestaw zabawowy, sprawnościowy, wspinaczkowy, 
huśtawkę wahadłowa podwójną, huśtawkę wagonową, 

100 000,00 zł 
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karuzelę, piaskownicę, ławki parkowe, kosz na śmieci i 
tablice informacyjną oraz monitoring. 

14. 

Budowa placu zabaw na 
terenie starego placu przy 
blokach na ul. 
Kwiatkowskiego 23 i 25. 

Zadanie przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci przy 
blokach 23 i 25 na ul. Kwiatkowskiego. Plac zabaw 
zawierałby zestaw zabawowy, sprawnościowy, 
wspinaczkowy, huśtawkę wahadłowa podwójną, huśtawkę 
wagonową, karuzelę, piaskownicę, ławki parkowe, kosz na 
śmieci i tablice informacyjną oraz monitoring. 

100 000,00 zł 

15. 
Budowa integracyjnego 
placu osiedlowego. 

Zadanie przewiduje zakup i montaż zestawów zabawowych 
na plac osiedlowy. Przewiduje się wyposażenie placu w 
urządzenia przeznaczone dla dzieci z  niepełnosprawnością 
ruchową na działce nr ewid. 1237/99. 

100 000,00 zł 

Osiedle Sobów 

16. 
,,Sobów - Osiedle 
Marzeń” - II Etap. 

Zadanie przewiduje wykonanie II etapu projektu - nowe 
aleje spacerowe z kostki betonowej wraz z obiektami małej 
architektury. 

100 000,00 zł 

Osiedle Siarkowiec 

17. 
Bezpieczne przejścia dla 
pieszych. 

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Siarkowiec trzech 
bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą 
wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku 
elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. 
Bezpieczne przejścia obejmą ulice:11 listopada (obok 
kiosku), Kopernika (obok MOPR-u), Kurasia (przejście w 
kierunku ul. Słonecznej). 

100 000,00 zł 

18. 
Rozbudowa placu zabaw 
przy blokach nr 4 i 6 na 
ulicy Kopernika. 

Zadanie przewiduje rozbudowę placu zabaw poprzez zakup i 
montaż urządzeń zabawowych, huśtawek itp. przy blokach 
nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika. 

100 000,00 zł 

19. 
Remont chodnika przy 
ulicy Marii Konopnickiej. 

Zadanie przewiduje remont chodnika przy ul. Marii 
Konopnickiej w technologii kostki brukowej na działce ewid. 
nr 1779. 

100 000,00 zł 

20. 
Budowa alejki spacerowej 
przez działki. 

Zadanie przewiduje budowę alejki spacerowej z kostki 
brukowej od skrzyżowania z ulicą Św. Barbary na długości 
300 m. 

100 000,00 zł 

21. 
Remont chodnika wzdłuż                                   
ul. Św. Barbary, prawa 
strona do ul. Sikorskiego. 

Zadanie przewiduje remont chodnika wzdłuż ulicy Św. 
Barbary po prawej stronie w kierunku od Budowlanki do 
ulicy Sikorskiego (działka gminna 1890/10). 

100 000,00 zł 

22. Skwer KOPERNIK. 

Zadanie przewiduje  utworzenie skweru za parkingiem i 
placem zabaw na terenie zielonym przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 3.  Skwer wyposażony będzie w ławki, 
latarnie. Wykonanie alejek z kostki brukowej. 

100 000,00 zł 

Osiedle Ocice 
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23. 

Budowa chodnika przy ul. 
Błonie, zgodnie z 
projektem przebudowy 
ulicy dojazdowej - Błonie 
wraz z przebudową ulicy 
Ocickiej, oraz zakup 
dwóch boksów dla 
zawodników na boisko w 
Ocicach. 

Zadanie przewiduje budowę ciągu pieszego zgodnie z 
projektem przebudowy ul. dojazdowej - Błonie wraz z 
przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla 
zawodników na boisko sportowe w Ocicach. 

100 000,00 zł 

Osiedle Piastów 

24. 
Remont ul. Łokietka etap 
III - Parkingi, Ulica. 

Zadanie przewiduje dalszy etap remontu ulicy Łokietka - 
parkingi, ulica. 

100 000,00 zł 

Osiedle Zakrzów 

25. 

Zagospodarowanie terenu 
zasypanego zbiornika 
wodnego przy Placu 
Ludowym, celem 
urządzenia kącika 
rekreacyjno-
wypoczynkowego dla 
mieszkańców osiedla 
Zakrzów. 

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu po 
zasypanym zbiorniku wodnym poprzez wyłożenie 
przynajmniej połowy terenu kostką brukową, pozostała 
część terenu zostanie wyłożona włókniną ogrodową i 
wysypana kamieniem rzecznym. Na terenie wyłożonym 
kostką umieszczone zostaną 3 różnej wielkości i koloru 
betonowe kule. Na obrzeżach terenu zostaną posadzone 
rośliny ozdobne i drzewa klombowe. 

100 000,00 zł 

Osiedle Miechocin 

26. 
Rodzinny park rekreacji 
na osiedlu Miechocin. 

Zadanie przewiduje budowę altany ogrodowej wraz z 
grillem, wykonanie alejek spacerowych, montaż elementów 
małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów na działce 
ewid. nr 403/2. 

100 000,00 zł 

 

6.2 GŁOSOWANIE 

W głosowaniu nad 13 projektami osiedlowymi na osiedlach Serbinów, Siarkowiec oraz 
Wielopole,  mieszkańcy osiedli wybrali do realizacji po jednym projekcie. 

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki głosowania na projekty w poszczególnych 
osiedlach. Pogrubioną czcionką zaznaczono projekty wybrane do realizacji w 2019 roku. 

 

Wyniki głosowania na projekty osiedlowe. 

Lp. Tytuł projektu 
Ilość oddanych 

głosów 

OsiedleSerbinów 

1. Budowa integracyjnego placu osiedlowego. 53 

2. Bezpieczne przejścia dla pieszych. 26 
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3. 
Budowa placu zabaw na terenie starego placu przy blokach na ul. 
Kwiatkowskiego 23 i 25. 

14 

4. 
Budowa placu zabaw między ul. Sienkiewicza a blokiem 63 przy tej 
ulicy. 

9 

Osiedle Siarkowiec 

1. Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika. 148 

2. 
Remont chodnika wzdłuż ul. Św. Barbary, prawa strona do ul. 
Sikorskiego. 

43 

3. Budowa alejki spacerowej przez działki. 39 

4. Skwer KOPERNIK. 34 

5. Bezpieczne przejścia dla pieszych. 24 

6. Remont chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej. 15 

Osiedle Wielopole 

1. Miejsce do rekreacji i wypoczynku. 213 

2. 
Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w 
Tarnobrzegu. 

155 

3. Bezpieczne przejścia dla pieszych. 19 

 

6.3. REALIZACJA WYŁONIONYCH PROJEKTÓW 

 

W roku 2019 zakończyły się prace inwestycyjne dotyczące 16 projektów osiedlowych, które 
znalazły się w budżecie Miasta Tarnobrzega na 2019. W przypadku dwóch projektów osiedla Piastów 
oraz Ocice, ze względu na brak możliwości technicznych wykonania zadania inwestycyjnego (os. Ocice 
- duża różnica wysokości między planowanym chodnikiem a istniejącą nawierzchnią drogi, niezgodność 
z warunkami technicznymi, os. Piastów - budowa parkingu wymagała zerwania płyt betonowych, które 
stanowiły nawierzchnię drogi, nawierzchnia drogi wychodziła poza zakres zadania) na wniosek 
Zarządów osiedli, dokonano zmiany zakresu zadań do realizacji. W przypadku osiedla Piastów zadanie 
wskazane w budżecie obywatelskim (Remont ul. Łokietka etap III - Parkingi, Ulica.), zastąpiono 
zadaniami: 1) Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Dąbrówki na działkach ewidencyjnych nr 
2515/64 oraz 1014/115 w Tarnobrzegu, 2) Wykonanie dobudowy oświetlenia chodnika od ul. Łokietka 
do ul. Sikorskiego, oraz 3)Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Borów. Natomiast na 
osiedlu Ocice zakupiono dwa boksy dla zawodników na boisko zgodnie z pierwotnym projektem 
budżetu obywatelskiego, natomiast zadanie - Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem 
przebudowy ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, zastąpiono zadaniem: 
Wymiana pokryw korytek betonowych o wymiarach 75x50x7 cm (zbrojonych prętami #12) wzdłuż ulicy 
Ocickiej w ilości 625 sztuk.  
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Projekty osiedlowe budżetu obywatelskiego na 2019 rok zrealizowane w 2019 roku. 

Nr Nazwa zadania Termin 
realizacji 

Zakres Koszty realizacji w 
zł brutto 

Osiedle Podłęże 

1. Rozbudowa 
oświetlenia ulicznego 
w ulicy Dzikowska. 
Doświetlenie ulicy 
Alfreda Freyera. 

Ul. Dzikowska 

21.10.2019 r. 

Ul. Freyera 

17.04.2019 r. 

Ulica Dzikowska:  

a) opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej,  

b) montaż 9 szt. słupów, 9 szt. opraw 
oświetleniowych LED, wykonanie 
napowietrznej linii oświetlenia 
ulicznego AsXSn 2x35mm2 o dł. 384 mb. 

Ulica Freyera: 

a) montaż 3 szt. słupów, 5 szt. opraw 
oświetleniowych LED, wykonanie 
napowietrznej linii oświetlenia 
ulicznego AsXSn 2x35mm2 o dł. 185  mb. 

ul. Dzikowska 

a) projekt 9 840,00 
zł brutto 

b) roboty 48 900,00 
zł brutto 

ul. Freyrera 
18 800,00 zł brutto 

Osiedle Przywiśle 

2. Remont alejki - 
chodnik od strony 
cmentarza kom. w 
rejonie ul. Skalna 
Góra. 

14.10.2019 r. Remont chodnika na odcinku o długości  
164 mb, szerokości  3m w technologii 
kostki brukowej betonowej, wykonanie 
robót porządkowych, nawiezienie 
humusu z obsianiem mieszanką traw. 

99 715,18 zł brutto 

Osiedle Nagnajów 

3. Siłownia 
napowietrzna. 

08.07.2019 r. 1. Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 

2. Budowa siłowni plenerowej 
składającej się z sześciu urządzeń oraz 
strefy relaksu: dwóch stołów do gry w 
szachy/warcaby, czterech ławek z 
oparciem, kosza na śmieci, tablicy z 
regulaminem, pięciu stojaków na 
rowery, lampy solarnej, piłkochwytów, 
nasadzeń tawuł japońskich w odm. 
„Goldflame”; wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej z mat przerostowych w 
kolorze zielonym. 

95 005,42 zł brutto 

(Środki otrzymane 
na realizację 
zadania: 25 000,00 
zł - dofinansowanie 
ze środków 
Ministerstwa 
Sportu i Turystyki  w 
ramach „Programu 
rozwoju małej 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej o 
charakterze 
wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2019”) 

Osiedle Dzików 

4. III Etap - dokończenie 
zadania ,,Utworzenie 
ciągu pieszo-

07.05.2019 r. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 
przebiegającej od Parku Dzikowskiego 
do muzeum Przemysłu Siarkowego 

95 412,86 zł brutto 
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rowerowego od Parku 
Dzikowskiego do 
Osiedla Dzików. 

położonej na Osiedlu Dzików w km: od 0 
+ 500 do  0 + 720, o długości 220,0 mb i 
szerokości 2,5m, wykonana z 
zastosowaniem kostki brukowej 
betonowej. Pas zieleni wykonany 
poprzez nawiezienie humusu i obsianie 
go mieszanką traw. 

Osiedle Sielec 

5. Odwodnienie ulicy 
Kąpielowej od 
skrzyżowania z ul. 
Sielecką do 
skrzyżowania z ul. 
Sowią. 

28.11.2019 r. 1. Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 

2. Odwodnienie ul. Kąpielowej na 
odcinkach:  

- od skrzyżowania z ul. Sielecką do 
skrzyżowania z ul. Małą, 

- od skrzyżowania z ul. Małą do 
skrzyżowania z ul. Sowią. 

3. Remont nawierzchni ul. Kąpielowej 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Sielecką do skrzyżowania z ul. Małą. 

4. Remont zjazdów na ul. Kąpielowej, na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Sielecką 
do skrzyżowania z ul. Sowią. 

99 832,57 zł brutto 

Osiedle Wielowieś 

6. Plac zabaw APR 
,,Stawik”. 

10.05.2019 r. Budowa ścieżki zdrowia na terenie 
Aktywnego Parku Rozrywki na osiedlu 
Wielowieś w Tarnobrzegu w ramach 
zadania: „Plac zabaw APR „Stawik” - 
dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń - 
w ilości 7 szt. 

96 345,00 zł brutto 

Osiedle Stare Miasto 

7. Wykonanie mini 
boiska i alejki na Placu 
Górnika. 

03.07.2019 r. Wykonanie miniboiska: roboty 
przygotowawcze, roboty ziemne, 
wykonanie podbudowy z piasku, 
kruszywa i miału kamiennego, 
wykonanie nawierzchni mineralno-
żywicznej wodoprzepuszczalnej, 
wykonanie nawierzchni boiska ze 
sztucznej trawy wys. 20 mm, ułożenie 
obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm 
na ławie betonowej, dostawa i montaż 
piłkołapaczy, dostawa i montaż zestawu 
do koszykówki, dostawa i montaż małej 
bramki do piłki nożnej, dostawa i 
montaż tablicy z regulaminem, 
malowanie linii boiska. 

98 045,15 zł brutto 

Osiedle Wielopole 
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8. Miejsce do rekreacji i 
wypoczynku. 

23.12.2019 r. 1.Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej. 

2. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 
wykonanie fundamentów, dostawa i 
montaż urządzeń zewnętrznej siłowni 
plenerowej i elementów służących do 
rekreacji i wypoczynku, montaż 
piłkochwytu, wykonanie nawierzchni z 
kostki brukowej i mat przerostowych; 
instalacja zewnętrzna oświetlenia 
terenu, monitoring. 

99 990,27 zł brutto 

Osiedle Mokrzyszów 

9. ,,Odrestaurowane 
centrum 
Mokrzyszowa” - 
Budowa parkingu na 
działce ewid. nr 
1222/1 oraz remont 
elewacji budynku 
Domu Ludowego. 

30.10.2019 r. 1. Opracowanie dokumentacji 
projektowych. 

2. Remont elewacji Domu Ludowego: 
uzupełnienie ubytków elewacji, odkucie 
zawilgoconej elewacji na wysokości 2 m 
powyżej poziomu terenu, malowanie 
elewacji, montaż krat okiennych, 
remont schodów zewnętrznych, 
wbruzdowanie istniejących przewodów 
energetycznych oraz teletechnicznych, 
wymiana drzwi zewnętrznych, wymianę 
krat wentylacyjnych na kraty ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej, wymiana 
rynien, wymiana rur spustowych, 
wymiana okuć blacharskich, tynkowanie 
kominów, montaż kraty 
antywłamaniowej, remont obudowy 
skrzynki gazowej, montaż kraty ze stali 
nierdzewnej okna poddasza, wymiana 
zadaszenia nad wejściem od strony 
południowej. 

97 547,88 zł brutto 

Osiedle Serbinów 
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10. Budowa 
integracyjnego placu 
osiedlowego. 

20.12.2019 r. 1. Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej. 

2. Budowa integracyjnego placu zabaw 
na nawierzchni bezpiecznej z mat 
gumowych przerostowych składającego 
się z sześciu urządzeń zabawowych: 
huśtawka i karuzela dla 
niepełnosprawnych, huśtawka wagowa, 
karuzela, huśtawka wahadłowa 2-
modułowa, gra w kółko i krzyżyk, 

- budowa strefy relaksu: dwóch ławek 
bez oparcia, ławki z oparciem, stołu 
betonowego parkowego, kosza na 
śmieci, tablicy z regulaminem;  

- budowa ogrodzenia panelowego wraz  
z dwoma furtkami wokół huśtawki dla 
niepełnosprawnych. 

163 190,00 zł brutto 

Osiedle Sobów 

11. ,,Sobów - Osiedle 
Marzeń” - II Etap. 

25.09.2019 r. 1. Załadunek, transport i rozładunek 
ziemi w ilości 810,00 m3. 

2.Wykonanie oświetlenia alejek 
pieszych na osiedlu Sobów w ramach 
zadania pn. „Sobów - Osiedle Marzeń - 
Etap II”,  w zakresie:  montaż latarń 
parkowych, ułożenie kabli 
elektrycznych. 

3. Wykonanie alejek: 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 (kolor szary i czerwony) na podsypce 
cementowo-piaskowej, dostawa i 
montaż betonowego stołu do tenisa, 
dostawa ławek z oparciem (bez 
montażu). 

99 961,93 zł brutto 

Osiedle Siarkowiec 

12. Rozbudowa placu 
zabaw przy blokach nr 
4 i 6 na ulicy 
Kopernika. 

08.10.2019 r. 1.Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej. 

2. Budowa siłowni plenerowej 
składającej się z ośmiu urządzeń 
siłowych oraz pięciu urządzeń 
sprawnościowych; strefy relaksu: 
dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, 
czterech ławek z oparciem, dwóch  
koszy na śmieci, dwóch tablic z 
regulaminem oraz pięciu stojaków na 
rowery; nasadzenia tawuł japońskich w 
odm. „Goldflame”, wykonanie 

163 426,15 zł brutto 

Środki otrzymane 
na realizację 
zadania: 50 000,00 
zł (dofinansowanie 
ze środków 
Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w 
ramach „Programu 
rozwoju małej 
infrastruktury 
sportowo-
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nawierzchni bezpiecznej z mat 
przerostowych w kolorze czarnym. 

rekreacyjnej o 
charakterze 
wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2019”) 

Osiedle Ocice 

13. 1) Wymiana pokryw 
korytek betonowych 
wzdłuż ulicy Ocickiej. 

2) Zakup dwóch 
boksów dla 
zawodników na 
boisko w Ocicach. 

Wykonanie 
korytek: 
27.12.2019 r. 

Zakup 
boksów: 
05.04.2019 r. 

1. Wymiana pokryw korytek 
betonowych o wymiarach 75x50x7 cm 
(zbrojonych prętami #12) wzdłuż ulicy 
Ocickiej w ilości 625 sztuk. 

2. Piłkochwyty 2 kpl. - dług. 36 mb (2 x 
18,0 m), o wysokości 6m: 

- słupy stalowe (12 szt.) - profil 80 x 80 
mm, malowane kolor zielony RAL 6005 
osadzone  w tulejach; w polach 
skrajnych zastrzały,  

- siatka polipropylenowa bezwęzęłkowa, 
oczko 100 mm x 100 mm 

- akcesoria montażowe, 

- montaż piłkochwytów 

- transport piłkochwytów. 

Wymiana korytek: 
74 667,62 zł brutto 

Zakup boksów: 
24 600,00 zł brutto 

Osiedle Piastów 

14. 1) Budowa chodnika z 
kostki brukowej przy 
ul. Dąbrówki na 
działkach 
ewidencyjnych nr 
2515/64 oraz 
1014/115 w 
Tarnobrzegu. 

2) Wykonanie 
dobudowy 
oświetlenia chodnika 
od ul. Łokietka do ul. 
Sikorskiego. 

 3)Wykonanie 
dobudowy 
oświetlenia ulicznego 
na ulicy Borów. 

Budowa 
chodnika: 
27.12 2019 r. 

Wykonanie 
dobudowy 
oświetlenia 
chodnika od 
ul. Łokietka: 
20.11.2019 r. 

Wykonanie 
dobudowy 
oświetlenia 
ulicznego ul. 
Borów: 
02.12.2019 r. 

1. a) opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy 
chodnika. 

b) budowa chodnika z kostki brukowej 
betonowej przy ul. Dąbrówki na odcinku 
ok. 42 mb i szerokości 2 m od 
skrzyżowania ulic: Kazimierza Wielkiego 
- Dąbrówki do ul. Topolowej. 

2.  Montaż 4 szt. słupów 
oświetleniowych, 4 szt. opraw 
oświetleniowych LED, ułożenie kablowej 
linii oświetlenia ulicznego YAKXS 
4x35mm2o dł.125 mb.  

3. Montaż 2 szt. słupów, 5 szt. opraw 
oświetleniowych LED, wykonanie 
napowietrznej linii oświetlenia 
ulicznego AsXSn 2x35mm2 o dł. 272mb. 

Budowa chodnika: 

a) projekt: 8 610,00 
zł brutto 

b) roboty: 
27 632,75 zł brutto 

Wykonanie 
dobudowy 
oświetlenia 
chodnika od ul. 
Łokietka: 28 044,00 
zł brutto 

Wykonanie 
dobudowy 
oświetlenia 
ulicznego ul. Borów: 
24 200,00 zł brutto 

Osiedle Zakrzów 
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15. Zagospodarowanie 
terenu zasypanego 
zbiornika wodnego 
przy Placu Ludowym, 
celem urządzenia 
kącika rekreacyjno-
wypoczynkowego dla 
mieszkańców osiedla 
Zakrzów. 

23.12.2019 r. Utwardzenie terenu o nawierzchni z 
betonu płukanego: 

- płyty o wymiarach 90x60x8 cm wraz z 
odwodnieniem placu. Wykonanie 
fundamentu pod montaż dekoracji 
świątecznej (choinki). 

139 536,46 zł brutto 

Osiedle Miechocin 

16. Rodzinny park 
rekreacji na osiedlu 
Miechocin. 

23.07.2019 r. 1.Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej. 

2. Budowa ciągów pieszych, utwardzeń 
terenu, budowa altany ogrodowej wraz 
z grillem, montaż urządzenia do 
ćwiczeń, montaż elementów małej 
architektury: ławeczki, kosze na śmieci, 
stojaki na rowery. 

105 279,10 zł brutto 
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7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Organizacje pozarządowe, zwane trzecim sektorem, to ważni partnerzy Miasta Tarnobrzega w 
realizacji zadań publicznych. Współpraca samorządu tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi 
oparta jest na zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwalanym 
corocznie „Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie”. Wymieniony Program współpracy reguluje zasady współdziałania 
samorządu z organizacjami działającymi na terenie Miasta Tarnobrzega i na rzecz jego mieszkańców. 
Program na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr II/21/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.  

W sprawach ważnych dla organizacji pozarządowych oraz które dotyczą organizacji 
pozarządowych prowadzone są konsultacje z tym podmiotami. Projekt Programu współpracy był 
konsultowany z organizacjami. Odbywały się one w oparciu o Uchwałę nr V/57/2011 Rady Miasta 
Tarnobrzeg z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Roczny Program wyznacza główne kierunki współpracy na linii samorząd - organizacje 
pozarządowe opierającej się na pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz 
jawności. Działania oparte na tych zasadach umożliwiały organizacjom realizację projektów, ale także 
zaspokajały potrzeby społeczne mieszkańców miasta, wzmacniały pozycję trzeciego sektora wśród 
obywateli, zwiększały jego rolę jako partnera dla Miasta.  

Miasto w 2019 roku współpracowało z organizacjami w sposób finansowy i pozafinansowy 
w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 
określania potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.  

 Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega za współpracę 
Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz wykonanie rocznego programu współpracy 
w 2019 roku odpowiedzialny był Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta 
Tarnobrzega.  

 

7.1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

 

W 2019 roku na terenie miasta Tarnobrzega swoje siedziby posiadało 178 organizacji (nie licząc 
organizacji funkcjonujących w oparciu o umowę Państwa Polskiego z Kościołem Rzymsko-Katolickim, 
dla których nie prowadzi się ewidencji):  

- 116 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;  

- 15 fundacji;  

- 13 stowarzyszeń zwykłych; 

- 5 stowarzyszeń kultury fizycznej;  

- 29 Uczniowskich Klubów Sportowych.  

Wszystkie powyższe organizacje mogą skutecznie ubiegać się o dotacje ze środków 
pochodzących z budżetu miasta Tarnobrzega. 
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Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w sferze finansowej polegała na zlecaniu 
i dofinansowaniu zadań publicznych. W 2019 roku zlecano zadania w pięciu zakresach, uznanych 
w Programie współpracy za priorytetowe, na które zabezpieczonych zostało w budżecie Miasta 
Tarnobrzega łącznie 2 120 239,72 zł. W kwocie tej nie uwzględniono środków na realizację zadania 
zleconego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadania prowadzenia 
Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które to zadania finansowane 
były ze środków pochodzących z budżetu państwa.  

W ramach współpracy finansowej w 2019 roku realizowanych było 160 zadań publicznych, 
dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Miasta Tarnobrzega. Na zrealizowanie ww. 
zadań dofinansowanie otrzymało 85 organizacji pozarządowych. W wyniku rozstrzygnięć otwartych 
konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym wszystkim organizacjom przekazano na realizację 
zadań publicznych kwotę 2 004 037,72 zł.  

 

1. Obszary priorytetowe współpracy finansowej  

W 2019 roku ze środków własnych Miasto Tarnobrzeg realizowało współpracę finansową 
z organizacjami pozarządowymi w poniższych zakresach, obszarach i kwotach przeznaczonych na ich 
realizację:  

1) Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - 580 000,00 zł:  

a) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (230 000,00 zł);  

b) rozwiązywanie problemów narkomanii (20 000,00 zł);  

c) propagowanie trzeźwego życia (50 000,00 zł);  

d) dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość (50 000,00 zł);  

e) prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: pozalekcyjne zajęcia 
sportowe (60 000,00 zł);  

f) realizacja akcji "Lato w mieście" (70 000,00 zł);  

g) organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii (100 000,00 zł);  

2) Pomocy społecznej - 1 048 239,72 zł:  

a) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin oraz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie;  

b) przeciwdziałania problemom niedożywienia wśród dzieci i młodzieży;  

c) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych 
i starszych;  

d) prowadzenia działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin osób niepełnosprawnych;  

e) wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

f) wspieranie integracji osób niepełnosprawnych;  

g) integracji środowiska seniorów;  

h) aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej seniorów;  

i) organizacja i prowadzenie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniora  

j) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej typu socjalizacyjnego - zadanie wieloletnie w trakcie realizacji do końca 2019 
roku (549 530,00 zł);  

k) zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg 
(398 709,72 zł)  

l) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
(dotacja przekazana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki ze środków budżetu państwa – kwota 
nie uwzględniona w niniejszym sprawozdaniu).  
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3) Sportu i turystyki - 400 000,00 zł:  

a) Zadania z zakresu sportu:  

- wspieranie działań o charakterze rekreacyjno–sportowym;  

- wspieranie szkolenia w zakresie sportu;  

- organizacja miejskich imprez sportowo–rekreacyjnych;  

- promocja tarnobrzeskiego sportu;  

- rozwój i upowszechniania sportu w środowisku osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.  

b) Zadania z zakresu turystyki:  

- wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny;  

- wyznaczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez 
Miasto;  

- realizacja projektów mających na celu turystyczną promocję marki Tarnobrzeg, Jeziora 
Tarnobrzeskiego, Zamku Tarnowskich w Dzikowie itp.;  

- realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych technik 
zapisu o tematyce ściśle związanej z Tarnobrzegiem, podnoszących atrakcyjność oferty 
turystycznej Miasta.  

4) Kultury - 80 000,00 zł:  

a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej;  

b) zachowanie tradycji i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości narodowej i lokalnej 
nawiązujących do lokalnych rocznic wydarzeń historycznych oraz świąt narodowych; twórczości, 
dokonań i postaci związanych z historią Miasta;  

c) realizacja działań artystycznych i kulturalnych w przestrzeni publicznej Tarnobrzega służących 
podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej miasta; 

d) ochrony kultury ludowej i promowania kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości 
artystycznej;  

e) upowszechnianie czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze;  

f) projekty wzbogacające artystycznie i kulturalnie imprezy organizowane przez Miasto;  

g) realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych technik 
zapisu o tematyce ściśle związanej z Tarnobrzegiem podnoszących atrakcyjność oferty 
kulturalnej miasta.  

5) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 12 000,00 zł:  

a) edukacji ekologicznej;  

b) wspierania działań proekologicznych obejmujących m.in. ochronę zwierząt, w tym także zwierząt 
bezdomnych oraz dziedzictwa przyrodniczego;  

c) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony środowiska;  

d) utrzymywanie porządku w miejscach atrakcyjnych turystycznie poprzez organizację akcji 
społecznych uporządkowania terenów, w tym w szczególności terenów nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim, Wisłą, parku Dzikowskim, lesie Zwierzyniec, Kamionka itp. 

 

2. Otwarte konkursy ofert  

Podstawowym trybem zlecania zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest tryb 
konkursowy. W 2019 roku na realizację zadań publicznych ogłoszonych zostało 10 otwartych 
konkursów ofert. Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert opublikowany został 30 
listopada 2018 roku.  
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W 2019 roku otwarte konkursy ofert organizowane były w poniższych zakresach:  

1) Ochrona zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym – 3 konkursy, ogłaszane w terminach:  

- 11 stycznia 2019 r;  

- 12 kwietnia 2019 r.;  

- 12 kwietnia 2019 r.;  

2) Pomoc społeczna – 3 konkursy ogłoszone w terminach:  

- 30 listopada 2018 r.;  

- 5 grudnia 2018 r.;  

- 18 grudnia 2018 r.;  

3) Sport i turystyka - 1 konkurs ogłoszony w terminie:  

- 15 stycznia 2019 r.;  

4) Kultura – 2 konkursy ogłoszone w terminach:  

- 30 stycznia 2019 r.;  

- 2 lipca 2019 r.; 

5) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – jeden konkurs ogłoszony 
w terminie:  

- 15 stycznia 2019 r.;  

 

3. Umowy podpisane z organizacjami  

 

We wszystkich ogłoszonych otwartych konkursach ofert złożonych zostało łącznie 138 ofert. 
W wyniku wykonanej analizy złożonych ofert, pod względem formalnym i merytorycznym, 
podpisanych zostało 121 umów na kwotę 1 348 374,72 zł, zgodnie z poniższym wykazem:  

 

3.1. Ochrona zdrowia i zapobieganie zjawiskom patologicznym:  

a) w trzech otwartych konkursach złożono 57 ofert,  

b) 9 zadań nie otrzymało wsparcia z powody nie spełnienia wymogów formalnych konkursu;  

c) 2 organizacje odstąpiły od podpisania umowy na realizację dwóch zadań, pomimo otrzymania 
dotacji;  

d) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 46 umów 
z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 468 865,00 zł;  

e) 1 organizacja odstąpiła od realizacji zadania po podpisaniu umowy;  

f) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 16 umów;  

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 24 umowy;  

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 6 umów;  

g) 4 organizacje, realizujące 4 zadania w 2019 r. dokonały zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej 
dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 7 373,79 zł.  

3.2. Pomoc społeczna:  

a) w dwóch otwartych konkursach złożono 14 ofert,  

b) jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych, jedna oferta nie otrzymała wymaganej liczby 
punktów w ocenie merytorycznej;  

c) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 12 umów 
z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 469 809,72 zł. 
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Dodatkowo, w wyniku umowy podpisanej w 2017 roku, na realizację zadania wieloletniego 
przekazana została dotacja w wysokości 549 530,00 zł (zadanie trzyletnie realizowane w latach 
2017-2019). Jedna umowa podpisana została na realizację zadania wspieranego ze środków 
pochodzących z budżetu państwa (Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie). Kwoty dotacji nie pochodzącej ze środków własnych Gminy 
tarnobrzeg nie uwzględniono w niniejszym sprawozdaniu;  

d) nie było umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Prezydenta bądź 
organizację z przyczyn zależnych od organizacji; 

e) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 7 umów;  

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 3 umowy;  

- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 2 umowy;  

f) 3 organizacje, realizujące 3 zdania w 2019 r., dokonały zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej 
dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 101 012,75 zł.  

3.3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:  

a) w jednym otwartym konkursie złożono 3 oferty;  

b) 1 oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów w ocenie merytorycznej;  

c) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 2 umowy z dwoma 
organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 12 000,00 zł;  

d) nie było umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Prezydenta bądź 
organizację z przyczyn zależnych od organizacji;  

e) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 1 umowa;  

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 1 umowa;  

f) nie było zwrotów środków z tytułu niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej 
wysokości.  

3.4. Kultura:  

a) w dwóch otwartych konkursach złożono 13 ofert;  

b) jedna oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów w ocenie merytorycznej;  

c) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 12 umów 
z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, na łączną kwotę 64 700,00 zł;  

d) w jednym otwartym konkursie ofert nie wpłynęła ani jedna oferta;  

e) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 7 umów;  

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 5 umów;  

f) dwie organizacje, realizujące dwa zadania w 2019 r., dokonało zwrotów środków z tytułu 
niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 320,00 zł.  

3.5. Sport i turystyka:  

a) w jednym otwartym konkursie złożono 52 oferty,  

b) dwie oferty nie otrzymały wymaganej liczby punktów w ocenie merytorycznej;  

b) w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej podpisanych zostało 50 umów 
z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie na łączną kwotę 333 000,00 zł, 

c) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 29 umów;  

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 17 umów;  
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- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 4 umowy;  

d) 7 organizacji, realizujących 8 zadań w 2019 r., dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 
13 116,14 zł.  

 

4. Tryb pozakonkursowy  

Dużym zainteresowaniem cieszyła się forma dotacji, przyznawanej w trybie tzw. „małego 
grantu”. Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacje 
pozarządowe mogą starać się o uzyskanie dotacji ze środków pochodzących z budżetu Miasta 
Tarnobrzega na realizacji zadań publicznych w trybie oferty złożonej z własnej inicjatywy. Gmina może 
w powyższym trybie zlecić organizacji realizację zadania przyznając dotację, która nie może przekroczyć 
jednorazowo kwoty 10 000 zł, a zadanie nie może być dłużej realizowane niż 90 dni. Dodatkowym 
ograniczeniem tego trybu jest limit środków, które można przekazać jednej organizacji w roku 
budżetowym, wynoszący 20 000 zł.  

W 2019 roku na „małe granty” organizacje złożyły 45 ofert z własnej inicjatywy. Po analizie 
możliwości finansowych budżetu Miasta Tarnobrzega, celowości realizacji zadania oraz oszczędności 
gospodarowania środkami publicznymi dofinansowanych zostało 36 zadań realizowanych przez 27 
organizacji:  

- 16 z zakresu sportu i turystyki,  

- 6 z zakresu kultury,  

- 4 z zakresu pomocy społecznej  

- 10 z zakresu ochrony zdrowia.  

Łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom w ww. trybie wynosiła 105 813,00 zł, 
co stanowi 4,99 % wszystkich środków zaplanowanych na wsparcie finansowe zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku, przy czym:  

- w kwocie dofinansowania poniżej 5 000,00 zł podpisano 28 umów na realizację zadania w tym trybie;  

- w kwocie dofinansowania powyżej 5 000,00 zł do 10 000,00 zł podpisanych zostało 8 umów  

- 2 organizacje realizujące 3 zadania publiczne dokonały zwrotu środków w wysokości 1 220,60 zł.  

 

7.2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

 

Do pozafinansowych form współpracy zaliczyć należy:  

1) Wzajemnie informowano się o planowanych kierunkach działań;  

2) Projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, były 
konsultowane z organizacjami pozarządowymi, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi formami;  

3) Podejmowane były działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych 
np. organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, 
konferencjach, projektach itp.; 

4) organizacje pozarządowe włączane były do udziału w imprezach organizowanych przez Urząd Miasta 
Tarnobrzega, takich jak: Dni Tarnobrzega, Dzień Dziecka itp.  

5) Prowadzony był miejski serwisu informacyjny dla organizacji pozarządowych zawierającego bazę 
danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne, informacje o inicjatywach 
i przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządowe, aktualną internetową bazę 
danych tarnobrzeskich organizacji pozarządowych;  

6) Miasto może wspomagać technicznie, w tym użyczać sale znajdujące się w jego zasobach, na cele 
szkoleniowe i informacyjne, organizacje pozarządowe realizujące na jego terenie swoje zadania 
statutowe, o ile są one zgodne z zadaniami Miasta;  
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7) Prezydent wspierał inicjatywy organizacji poprzez objęcie patronatu honorowego nad realizowanym 
przez nie wydarzeniami. W roku minionym wpłynęły 84 wnioski o przyznanie patronatu prezydenta, 
z czego pozytywnie rozpatrzono 82;  

8) Miasto, w wydawanych przez siebie materiałach informacyjno-promocyjnych, zamieszczało 
informacje o organizacjach pozarządowych i ich inicjatywach;  

9) Miasto przekazywało organizacjom swoje materiały promocyjne. W celu krajowej i zagranicznej 
promocji Miasta;  

10) Miasto przekazywało organizacjom puchary, medale itp. z przeznaczeniem na nagrody dla 
uczestników inicjatyw realizowanych przez organizacje. 

 



144 | S t r o n a  
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8.OŚWIATA 
 

Miasto Tarnobrzeg w roku 2019 było organem prowadzącym dla 14 przedszkoli, 8 szkół 
podstawowych, w tym 3 z oddziałami gimnazjalnymi, 5 szkół ponadgimnazjalnych, 1 szkoły specjalnej, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego. Oddziały gimnazjalne 
funkcjonowały w szkołach do dnia 31 sierpnia 2019 roku.  

W omawianym roku weszły w życie nowe przepisy prawa oświatowego, które spowodowały 
bardzo wiele istotnych zmian, m.in. w sposobie przeprowadzania egzaminów, w zakresie awansu 
zawodowego nauczycieli, w zakresie nadzoru pedagogicznego i inne. W związku ze zmianami, które 
wprowadziła reforma oświaty, została również zmieniona sieć szkół w Tarnobrzegu. Wygaszenie 
oddziałów gimnazjalnych oraz zmiana siedzib szkół spowodowały konieczność poniesienia znacznych 
nakładów na remonty i prace inwestycyjne mające na celu dostosowanie budynków do potrzeb szkół, 
które zmieniły lokalizację. 

W tym miejscu należy wspomnieć, że źródłem finansowania działalności przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, środki uzyskane 
z rezerwy subwencji oświatowej, dochody własne gminy, środki pochodzące z programów rządowych, 
projektów unijnych itp. Najważniejszym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji 
ogólnej. 

W 2019 r. na zadania gminy została przyznana subwencja2 w wysokości 33 733 319,34 zł, w tym 
na szkoły podstawowe publiczne 23 123 406,13 zł (wraz z zadaniami pozaszkolnymi), na oddziały 
gimnazjalne, które funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r.  – 2 025 099,31 zł (wraz z zadaniami 
pozaszkolnymi)  na przedszkola i  oddziały przedszkolne  3 734 022,58 zł,  na szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne prowadzone przez podmioty spoza sektora finansów publicznych -  3 576 
873,10 zł (wraz z kwotą na zadania pozaszkolne) na  gimnazja publiczne i  niepubliczne prowadzone 
przez podmioty spoza sektora finansów publicznych 444 673,49 zł (wraz z zadaniami pozaszkolnymi), 
natomiast na przedszkola niepubliczne  829 244,72 zł.  Z rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji 
ogólnej pozyskano w 2019 r. kwotę w wysokości 20 000,00 zł na doposażenie pracowni w Szkole 
Podstawowej Nr 8. 

Na zadania powiatowe w 2019 r. subwencja wyniosła 40 704 675,50 zł, w tym na szkoły 
ponadgimnazjalne publiczne prowadzone przez Miasto Tarnobrzeg oraz internat, Poradnię 
Psychologiczno - Pedagogiczną i Zespół Szkół Specjalnych  przyznano kwotę w  wysokości 
29 683 875,08 zł, natomiast na szkoły  publiczne i niepubliczne prowadzone przez podmioty spoza 
sektora finansów publicznych kwotę w wysokości 9 475 820,31 zł. Na realizację  zadań pozaszkolnych 
powiatowych przypadła kwota 1 544 980 ,11  zł. 

W dalszej części opracowania zostaną przedstawione kolejno informacje dotyczące 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zawierające poniższe dane: 

− Edukacja w liczbach – liczba szkół i placówek, liczba dzieci w systemie, zatrudnienie 

− Oferta edukacyjna miasta Tarnobrzega 

− Inwestycje w oświacie  

− Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych  

− Szkolnictwo specjalne (w tym pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach) 

− Działania szkół i placówek z zakresu wychowania, profilaktyki, opieki i bezpieczeństwa 

− Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i wyróżnienia 

Zamieszczono również punkt dotyczący oświaty publicznej i niepublicznej, gdzie organami 
prowadzącymi są podmioty spoza sektora finansów publicznych, a także punkty dotyczące remontów, 
dowożenia uczniów, form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz realizowanych 
projektów. 

 
2 Bez uwzględnienia dodatkowej kwoty subwencji przyznanej we wrześniu 2019 roku  
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8.1. PRZEDSZKOLA 

 

Informacja dotycząca stanu oświaty za 2019 rok – przedszkola 

L.p. 
Nazwa jednostki i 

adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba etatów 
administracji i obsługi 

1 Przedszkole nr 1 86 9,04 13 10 

2 Przedszkole nr 2 84 9,54 12 10 

3 Przedszkole nr 3 85 8,45 12 10 

4 Przedszkole nr 4 93 8,34 12 11 

5 Przedszkole nr 5 82 10,02 12 13 

6 Przedszkole nr 6 85 10,16 11 11 

7 Przedszkole nr 7 117 13,36 18 13 

8 Przedszkole nr 8 51 5,66 8 9 

9 Przedszkole nr 9 80 20,63 24 7 

10 Przedszkole nr 12 89 8,15 11 8 

11 Przedszkole nr 13 99 9,25 13 12 

12 Przedszkole nr 15 116 12,98 18 15 

13 Przedszkole nr 17 95 8,71 14 13 

14 Przedszkole nr 18 68 7,34 11 9 

 

Poniżej znajduje się zestawienie liczby dzieci urodzonych w latach 2012-2019 zamieszkałych 
na terenie Tarnobrzega z roczników 2012 -2019. Informacje te są istotne z punktu widzenia planowania 
liczby dzieci w tarnobrzeskich przedszkolach w kolejnych latach. 

• Rocznik 2012 – 425 

• Rocznik 2013 – 322 

• Rocznik 2014 – 315 

• Rocznik 2015 – 407 

• Rocznik 2016 – 368 

• Rocznik 2017 – 382 

• Rocznik 2018 – 389 

• Rocznik 2019 – 294 (do dnia 25.10.2019 r.) 

Na terenie Miasta Tarnobrzega mamy 14 przedszkoli. Ich oferta edukacyjna wygląda następująco:  
- korzystanie z aplikacji iPrzedszkole na Platformie Innowacyjny Tarnobrzeg. Rodzice mają łatwy dostęp 

do informacji, możliwość kontaktu z nauczycielami, korzystanie z aplikacji podczas nauki zdalnej;  
- systematyczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  i zabawy zgodnie z programem min: rozwijanie 

mowy, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, techniczne, komputerowe, muzyczne, ruchowe oraz 
język angielski i religia; 

- organizowanie edukacji włączającej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; 
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci;  
- zajęcia umuzykalniające- rytmika  dla dzieci; 
- organizacja uroczystości, zajęć otwartych, konkursów, wycieczek i spacerów; 
- prowadzenie stołówek przedszkolnych i serwowanie wyżywienia dla dzieci; 
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- zapewnienie wykwalifikowanej kadry, odpowiednich warunków materialnych oraz powszechnej 
dostępności do przedszkola 

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych 

1. Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi przyjaciele natury” 

− uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przyznanie tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; 

− wkład przedszkola w kształtowanie świadomości zdrowotnej i ekologicznej dzieci oraz 
rodziców; 

− kształtowanie postawy współodpowiedzialności dzieci i rodziców za przyszłość naszej planety; 

− dbałość o zdrowie dzieci poprzez propagowanie zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia. 
2. Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy 

z Sanepidem 

− poszerzenie j wiedzy na temat  szkodliwości dymu papierosowego dla zdrowia oraz skutków 
palenia, w tym również biernego; 

− wpływ na wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym 
tytoniowy; 

− zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy narażone są na 
przebywanie w zadymionych pomieszczeniach lub w  w towarzystwie osób palących. 

3. Program Edukacyjny „PSIjaciel zwierząt” 

− wyposażenie dzieci w praktyczną wiedzę związaną z odpowiedzialną opieką nad zwierzętami 
oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych; 

− zwrócenie uwagi rodziców na potrzebę dbania o bezpieczeństwo dzieci w sytuacjach kontaktu 
ze zwierzętami. 

4. „Matematyka dla smyka” – program autorski 

− podniesienia jakości pracy placówki poprzez poszerzenie oferty przedszkola o uatrakcyjnienie 
zajęć edukacji matematycznej;  

− rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci oraz niwelowanie różnic rozwojowych związanych 
z nieharmonijnym rozwojem.  

5. Realizacja Planu Wspomagania Przedszkoli w obszarze: Kształtowanie kompetencji kluczowych 
dzieci – Postawy kreatywności 

− poprawa jakości pracy placówki poprzez stosowanie metod pracy wspomagający rozwój 
kreatywności dzieci; 

− dobra, konstruktywna współpraca nauczycieli; 

− zapobieganie rutynie poprzez ciągłe samodoskonalenie się nauczycieli w poszukiwaniu 
ciekawych metod pracy i aktywności dzieci; 

− radość dzieci wynikająca z samodzielnego odkrywanie wiedzy poprzez angażowanie różnych 
sfer aktywności twórczej oraz kreatywną zabawę; 

− pewność siebie i zaufanie  wobec wychowawców będąca konsekwencją poszerzania 
i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci.  

6. Realizacja Planu Pracy Przedszkola Promującego Zdrowie 

− uzyskanie wiedzy na temat holistycznego podejścia dla zdrowia oraz umiejętności dzielenia się 
nią z dziećmi i ich rodzicami; 

− podjęcie działań zmierzających do uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkola 
Promującego Zdrowie; 

− wkład przedszkola w kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz rodziców; 
− włączenie wszystkich pracowników przedszkola do działań na rzecz dbałości o zdrowie własne 

i dzieci; 
− troska o zdrowie dzieci poprzez propagowanie zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia. 

7. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - ogólnopolski   czytelniczy  

- Promowanie czytelnictwa wśród dzieci ale też dorosłych; 
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- Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zadań    z poszczególnych modułów; 

- Poszerzenie realizowanych zajęć i zabaw o nowe treści, wiadomości, umiejętności . „Wszystko 
jest muzyką” - autorski muzyczny; 

- Budzenie zainteresowań muzyką, uwrażliwianie na jej piękno. 

 

8. „Książeczki z naszej półeczki” - autorski czytelniczy 

-  Promowanie czytelnictwa – większe zainteresowanie książkami; 

-  Zapoznanie wychowanków z utworami literatury dziecięcej; 

-  Poszerzenie współpracy z rodzicami, aktywny udział rodziców w życiu przedszkola 

 

Pomoc materialna dla uczniów, nagrody i wyróżnienia 

- Dofinansowywanie  obiadów przez MOPR; 
- Przekazanie  w ramach pomocy dla dzieci   i ich rodzin produktów  pozyskanych  z Banku Żywności; 
- Udział dzieci w Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym  ,,Ginące zawody i zawody przyszłości " 

organizowanym przez  Bibliotekę Pedagogiczną 3 wyróżnienia; 
- Miejski Konkurs Plastyczny  ,,Wielki lekarz, małych ludzi"  
- Udział w akcji charytatywnej Wszystkie dzieci nasze są  
- Różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy dla potrzebujących wychowanków 

przedszkoli. 

 

Działania szkół i placówek z zakresu wychowania, profilaktyki, opieki i bezpieczeństwa 

Udział w akcjach i przedsięwzięciach: -Sprzątanie świata, Góra grosza, Misie Ratownisie, Razem na 
święta, Zbieramy nakrętki, Pomagamy bezdomnym zwierzętom. 

 

BEZPIECZEŃSTWO: 

• Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w 
przedszkolu; 

• Stosowanie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola; 

• Zapoznanie z zasadami, które należy przestrzegać będąc na przedszkolnym placu zabaw 

• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy podczas spacerów i wycieczek po 
osiedlu 

• Zapoznanie z bezpiecznym zachowaniem się w łazience  podczas mycia rąk i zębów 

• Dbanie o uzupełnianie apteczki w najpotrzebniejsze artykuły opatrunkowe 

• Dbanie o bezpieczne posługiwanie się ostrymi  sztućcami podczas spożywania posiłków  

• Stosowanie bezpiecznej odległości od  podawanego przez woźną oddziałową gorącego posiłku 
na sali zajęć,  

• Bezpieczne posługiwanie się nożyczkami podczas zajęć plastycznych 

• Zachowanie należytej odległości od pracujących urządzeń elektrycznych podczas zajęć 
dydaktycznych 

PROFILAKTYKA: 

• Systematyczne szczotkowanie zębów 

• Sprawdzanie czystości paznokci i  dłoni  

• Uświadomienie dzieciom istniejących w życiu zagrożeń.  

• Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.   
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•   Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania 
przypadkowych spotkań z nieznajomym 

•  Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku 

• Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu (promocja zdrowego stylu życia- zdrowe odżywianie 

•  Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci 

WYCHOWANIE 

• uczenie dziecka współżycia z ludźmi; 

• kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, 
sprawiedliwości, odpowiedzialności,  

• rozwijanie umiejętności  rozróżniania  dobra od zła. 

• uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,  

• rozwijanie poczucia własnej wartości, 

• uczenie zachowań społecznie akceptowanych. 

 

8.2. SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

Informacja dotycząca stanu oświaty za 2019 rok - szkoły podstawowe. 

L.p. Nazwa jednostki i adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba osób) 

Liczba etatów 
administracji 

i obsługi 

1 Szkoła Podstawowa nr 3  680 96,54 87 25 

2 Szkoła Podstawowa nr 4 547 71,83 66 17 

3 Szkoła Podstawowa nr 6 92 17,93 26 3 

4 Szkoła Podstawowa nr 7 118 15,37 22 5 

5 Szkoła Podstawowa nr 8 124 17,59 23 4 

6 Szkoła Podstawowa nr 9 406 72,97 69 16 

7 Szkoła Podstawowa nr 10 848 104,88 103 35 

8 Szkoła Podstawowa nr 11 137 22,15 28 4 

 

Miasto Tarnobrzeg realizując zadania gminy jest organem prowadzącym dla ośmiu 
obwodowych szkół podstawowych są to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera z siedzibą 
w Tarnobrzegu przy ul. Jana Kochanowskiego 1, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika 
z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii 
Miechocińskiej z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Adama Mickiewicza 86, Szkoła Podstawowa nr 7 im. 
gen. Leopolda Okulickiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Henryka Sienkiewicza 215  Szkoła 
Podstawowa nr 8 im. Stanisława Piętaka z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Piętaka 53, Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Wiejskiej 4, Szkoła Podstawowa 
nr 10 im Janusza Korczaka z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Marii Dąbrowskiej 10, Szkoła Podstawowa 
nr 11 im. Wincentego Buczka z siedziba w Tarnobrzegu przy ul. Olszowej 1. Prowadzone szkoły 
posiadają szeroką ofertę edukacyjną, dwie z nich specjalizują się w konkretnych aspektach 
edukacyjnych. W Szkole Podstawowej nr 3 są prowadzone oddziały sportowe (kl. I-III-pływanie, kl. IV-
VIII- pływanie, piłka siatkowa, piłka nożna, kl. V-VII-żeglarstwo) - programy edukacyjne z elementami 
programowania/kodowania w kl. I-III, zaś w Szkole Podstawowej nr 9 utworzono oddziały integracyjne. 
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Wszystkie szkoły podstawowe posiadają świetlice, oraz możliwość zorganizowania spożywania przez 
dzieci obiadów, w Szkołach Podstawowych nr 3,4,9,10 funkcjonują szkolne kuchnie. W szkołach 
podstawowych realizowane są innowacje pedagogiczne oraz edukacja włączająca poprzez  
zbudowanie systemu wsparcia dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole m.in. poprzez zatrudnianie 
według potrzeb specjalistów takich jak terapeuci, logopedzi, pedagodzy, rewalidatorzy, socjoterapeuci 
oraz realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzony przez Miasto Tarnobrzeg 
Program Innowacyjny Tarnobrzeg zapewnił nowe techniczne możliwości w postaci e- dziennika i e- 
rekrutacji. 

 

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych 

 

Tarnobrzeskie szkoły podstawowe realizowały szereg programów edukacyjno-
wychowawaczych oraz profilaktycznych: 

 

I. w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu były to: 

1. Udział klas edukacji wczesnoszkolnej w programach edukacyjnych: „CodeWeek”, 

2. Program profilaktyczno-wychowawczy: ,,Cyberprzemoc oraz inne cyfrowe zagrożenia”. 

3. Program profilaktyczny: ,,Bieg po zdrowie ”prowadzony w klasach IV – tych.   

4. Projekt edukacyjny ,,Dlaczego nie warto palić papierosów" 

5. Program antytytoniowy pt. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie". 

6.  Projekt/program innowacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień "Młodość bez uzależnień" 

7.  Program edukacyjny -wychowawczy: „Razem chrońmy nasze powietrze”, 

8.  Program edukacyjny: „Trzymaj formę”. 

9.  Program profilaktyczny: „Zawsze razem” 

10  Program „Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej” 

11. Innowacje pedagogiczne: w kl. I-III i kl. VII i świetlicy szkolnej. 

 

II. w Szkole Podstawowej nr 4 były to: 

1. Program edukacyjny dla klas I-III ,,Ratujemy i uczymy ratować”. Szkolenie z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla klas I-III. Uczniowie brali udział w akcji bicia rekordu w resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. Pozytywnym efektem podejmowanych działań jest to, że już 
od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy 
poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo 
wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. 
Dzięki zajęciom uczy się ich odpowiedzialności za siebie i innych. 

2. Program edukacyjno-profilaktyczny ,,Trzymaj formę” ukierunkowany na właściwe odżywianie, 
aktywność fizyczną, dbałość o higienę osobistą.  

Realizacja programu przyczyniła się do: kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, 
wzrostu aktywności fizycznej, popularyzacji rajdów, zabaw na świeżym powietrzu, integracji 
społeczności szkolnej. 

3. Program edukacji antynikotynowej ,,Nie pal przy mnie proszę”. Dzięki realizacji programu dzieci 
zrozumiały ,że ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie.  Zostały uświadomione, że palenie 
tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Uwrażliwiono dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu 
papierosowego związane z biernym paleniem.  Wykształcono u dzieci umiejętność radzenia sobie 
w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palącymi papierosy. 
Uświadomiono dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie.  Zwiększono świadomości rodziców 
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na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce 
antytytoniowej  

4. Program Instytutu Matki i Dziecka ,,Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”. Warsztaty z uczniami, 
spotkanie z rodzicami  na temat roli zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Realizacja 
programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania dzieci zdrowiem swoim i otoczenia, 
poprawą zachowań zdrowotnych, w tym aktywności fizycznej i wzrostem kompetencji osobistych, 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji prozdrowotnych.  

5. Realizacja programu profilaktyki czerniaka. Dzięki realizacji zajęć uczniowie dowiedzieli się jak 
prawidłowo sprawdzać skórę by uchronić się przed czerniakiem. 

6. Program WSiP ,,Wielka mapa Polski”- wymiana pocztówkowa pomiędzy klasami z różnych miast 
Polskiw celu zachęcenia do zwiedzenia swojego miasta oraz stworzeniu pocztówkowej mapy 
Polski. Efektem realizacji programu było poznanie przez uczniów ciekawych miejsc Polski, legend, 
ciekawostek, atrakcji turystycznych z wiązanych z Polską  

7. Program ,,Bajecznie-Bezpiecznie” o bezpieczeństwie w sieci 

8. Program ,,Zdrowo Zakręceni” -  Efektem realizacji tego programu było wpłynięcie na zwiększenie 
aktywności fizycznej dzieci  i dorosłych oraz  wyrobienie w nich systematyczności 
w podejmowaniu tej aktywności oraz zdrowszy styl życia dzieci. 

Programy: ,,Owoce w szkole”  

,,Szklanka mleka” 

,,Zdrowo jem, więcej wiem” 

9. Projekt ,,Bądź dobrym kumplem, nie dokuczaj” - efektem realizacji zajęć była integracja uczniów, 
umiejętność budowania właściwych relacji koleżeńskich, przyjaźni, tolerancji, wzajemnej 
współpracy oraz znajomość i przestrzeganie zasad w kontaktach z rówieśnikami. 

10. Program ,,Szkoła Przedsiębiorczości” – uczniowie kl. 7a i 7b uczestniczyli  warsztatach na temat 
przedsiębiorczości w Motyczu. Realizacja programu przyczyniła się do rozwoju kreatywności u 
uczniów. Uczniowie wiedzą jak założyć firmę i na czym polega jej prowadzenie. Dzięki temu 
programowi nastąpił wzrost kompetencji uczniów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. 
Uczniowie rozwinęli swoją motywację do podejmowania działań. 

11. Ogólnopolski program edukacyjny "Uczymy Dzieci Programować” - Podczas zajęć dzieci nauczyły 
się prawidłowo tworzyć kod, żeby myślały, doświadczały, poszukiwały, kreatywnie i odważnie 
patrzyły na świat. Dzięki temu rozwinęły logiczne myślenie, poszukiwały nowych rozwiązań. 

12. Międzynarodowy projekt eTwining ,,Matematyka jest wszędzie” Nauczyciele z różnych krajów 
wymieniali doświadczenia, tworzyli ciekawe materiały, które zachęcały dzieci do poszukiwania 
matematyki w otoczeniu, motywowały je do podejmowania działań i wykorzystywania 
umiejętności matematycznych w praktyce. Matematyka obecna była na wszystkich edukacjach, a 
zdobywane umiejętności uczniowie wykorzystywali na różnych przedmiotach szkolnych. 

13. Międzynarodowy projekt  eTwinning "Big Dragon". Uczniowie wykonywali zadania projektowe, 
których celem był rozwój umiejętności językowych, poznawczych i programistycznych. 
Samodzielnie wyszukiwali i gromadzili informacje o znanych smokach, czytali książki, oglądali 
filmy, przygotowywali prezentacje. Uczyli się odpowiedniej komunikacji wykorzystując aplikacje 
i programy internetowe. Słuchali i nagrywali swoje wypowiedzi, również w języku angielskim. 
Poznawali platformę Tynker i stawiali pierwsze kroki w nauce programowania wizualnego. 
Tworzyli ciekawe projekty w Scratch Junior i Scratch, dokonywali remiksów i pisali komentarze do 
prac kolegów. 

W ramach projektu partnerzy utworzyli wspólne studio Scratch, komiksy i książeczki internetowe. 
Wszyscy wspólnie uczestniczyli w akcji Code Week i Hour of Codeań. 

14. Krajowy projekt eTwining ,,Jajko z niespodzianką” realizowany przez klasę pierwszą, drugą, szóstą 
i świetlicę szkolną. Dotyczył tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt wielkanocnych.. 
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Uczniowie podejmowali różnorodne aktywności w ramach poszczególnych edukacji, a 
przygotowywane zadania miały charakter interdyscyplinarny. Odbywały się spotkania online w 
klasach, wspólne wydarzenia z zaproszonymi gośćmi z partnerskich szkół. Zorganizowano konkurs 
plastyczny, prezentacje klas. W ramach współpracy partnerskiej zostały opracowane ciekawe 
materiały dydaktyczne: zadania i karty pracy dla uczniów, z których mogli korzystać wszyscy 
uczniowie naszej szkoły. 

15. Krajowy projekt eTwining ,,Zakodowani na zabawę”.  W ramach podejmowanych zadań 
projektowych uczniowie  poznawali nowe programy, aplikacje oraz doskonalili swoje umiejętności 
w zakresie nauki kodowania. 

16. Projekt edukacyjny – Szkoła w procentach. Efektem realizacji projektu było  zdobycie przez 
uczniów umiejętności pracy w zespole, rozmowy, kulturalne dyskusje, wspólne tworzenie planów, 
dzielenie się pracą i wspólne branie odpowiedzialności za końcowy efekt. 

17. Innowacje pedagogiczne: ,,Ja i moje finanse”- nauka przedsiębiorczości, Czytam z klasą lekturki 
spod chmurki, Fantastyczny świat kodowania, Wędrując ścieżkami kultury. 

 

III. w Szkole Podstawowej nr 6 były to: 

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - Czytam z klasą lekturki spod chmurki - Efekty: rozbudzenie u 
uczniów ciekawości literackiej, - rozwijanie aktywności czytelniczej, - doskonalenie czytania ze 
zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, - zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, - integracja 
zespołu klasowego, - współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i za granicą. 

2.Ogólnopolski program edukacyjny -Akademia Bezpiecznego Puchatka- Efekty: zwiększenie wiedzy 
i świadomości u dzieci w jaki sposób unikać zagrożeń podczas codziennych aktywności – na 
drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Projekt profilaktyczny- Nie zmarnuj swojego życia. RYMcerze -Efekty: zachęcenie uczniów do 
rozwijania własnych zainteresowań i talentów. 

3.Realizacja innowacji pedagogicznych w I i II etapie kształcenia -Efekty: podniesienie umiejętności 
uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych, i matematycznych. 

4. Profilaktyka czerniaka  i chorób odkleszczowych - Efekty: zapoznanie uczniów postępowaniem 
mającym na celu unikanie czerniaka i chorób przenoszonych przez kleszcze. 

 

IV. w Szkole Podstawowej nr 7 były to: 

1. Wzięcie udziału i przeprowadzenie zajęć w ramach kampanii Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę - Nie 
hejtuję – reaguję  ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka. 

2. Znamię! Znam je ? - czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry?  -Program edukacyjny 
rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie 
Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. 

3. Nie pal przy mnie, proszę - Program edukacyjny  jest inicjowany przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. 

4. Program Ministerstwa Zdrowia pt: Europejski kodeks walki z rakiem  

5. Ogólnopolska Kampania Bądźmy poszukiwaczami autorytetów, którą objęło patronatem 
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

6. Udział Szkoły w Programie dla szkół – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (mleko, owoce 
i warzywa dla szkół), 

7. Dzień Bezpiecznego Internetu – ogólnopolska kampania edukacyjna Dzień Bezpiecznego 
Internetu (DBI). 

8. Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy – ogólnopolska kampania doskonaląca umiejętność 
dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grup. 
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9. Zawsze Razem - program propagującym zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. 

10. Od uprawy do potrawy – ogólnopolski program edukacyjny, którego główną ideą jest 
promowanie zdrowego odżywiania bez marnowania żywności. 

11. Wzorowa Łazienka - program edukacyjny- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych 
wśród uczniów.  

12. Dzień Bez Śmiecenia- edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. 

13. Świat higieny jamy ustnej – kl. I. 

14. Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU - ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna. 

15. Kampania edukacyjna Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. 

16. Młodzi Cyfrowi - ogólnopolski projekt badawczy pt. MŁODZICYFROWI.PL. 

17. LEPSZA SZKOŁA - projekt edukacyjny- weryfikacja wiedzy uczniów, badanie efektywności 
nauczania oraz przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. 

18. Jestem widoczny, jestem bezpieczny – ogólnopolski projekt edukacyjny PZU kl. 1-8. 

19. Powszechna nauka pływania –uczniowie kl.I.  

20. Akademia Bezpiecznego Puchatka 

21. Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) - ogólnopolski program edukacji finansowej. 

 

V. w Szkole Podstawowej nr 8 były to:  

1. Realizacja zadań zawartych w Programie wychowawczo – profilaktycznym -  Efekty: Lepsza 
znajomość zasad współdziałania z rówieśnikami, nauczycielami, pracownikami szkoły, 
przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole. Brak przypadków palenia papierosów i 
spożywania alkoholu na terenie szkoły. Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

2. Program Czytam sobie – promowanie czytelnictwa. 

 

VI. w Szkole Podstawowej nr 9 były to: 

1. Projekt edukacyjny Leśna Skrzynia Skarbów 

2. Program Bieg po zdrowie. 

3. Program Zabawy z matematyką. 

4. Projekt Polska kraina, która w sercu się zaczyna. 

5. Projekt integracyjny Lubimy być razem. 

6. Program Przyjaciele Zippiego. 

7. Apteczka Pierwszej Pomocy 

8. Trzymaj Formę. 

9. Zawsze Razem. 

10. Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

11. Nie Pal Przy Mnie Proszę. 

12. Szkolny Klub Wolontariatu. 

13. Międzynarodowy Dzień Kropki - odkrywanie uczniowskich talentów oraz rozbudzanie 
kreatywności i odwagi twórczej. 

14. Akademia Bezpiecznego Puchatka. 

15. Program Owoce i warzywa w szkole. 

16. Ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny ABCDE czerniaka. 

17. Programy czytelnicze. 
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18. Program profilaktyki próchnicy zębów. 

19. Program Śniadanie daje moc. 

20. Program Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie. 

 

VII. w Szkole Podstawowej nr 10 były to: 

1. Program profilaktyczno-wychowawczy Jacka Dewódzkiego Nałogi -droga do nikąd – uczniowie 
klas 7, 8 oraz 3 gimnazjum - osiągnięte efekty :zwiększenie świadomości wśród uczniów nt. 
szkodliwości picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz środków psychoaktywnych, 
uświadomienie uczniom znaczenia słowa godność, poczucie własnej wartości, asertywność. 
2.Program profilaktyczno- wychowawczy O używkach raz jeszcze - zajęcia warsztatowe dla 
uczniowie klas 7 - osiągnięte efekty :zwiększenie świadomości nt. używek , podkreślenie 
znaczenia relacji międzyludzkich , podkreślenie ważności podejmowanych decyzji i wyborów.  

3. Program profilaktyczny Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe - uczniowie klas 3, spotkanie 
grupowe w formie zajęć warsztatowych - osiągnięte efekty : nabycie umiejętności radzenia sobie 
ze stresem , negatywnymi emocjami , zwiększenie świadomości nt. znaczenia rozmowy  i dialogu 
w relacjach rówieśniczych. 

 

VIII. w Szkole Podstawowej nr 11 były to: 

Realizacja zadań zawartych w Programie wychowawczo – profilaktycznym. 

 

Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych 

 

I. w Szkole Podstawowej nr 3: 

1. Powszechna nauka pływania -  prowadzona przez  Stowarzyszenie Aqua–Swim. 

 

II. w Szkole Podstawowej nr 4 : 

Projekt Kodowanie z FIS - super sprawa - to nauka i zabawa.  

1. W ramach projektu odbyły się warsztaty z kodowania dla uczniów klas 1-3 zorganizowane przez 
Stowarzyszenie COPERNICUS, uczniowie poznawali podstawy kodowania i programowania 
z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Było to możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu amerykańskiej firmy FIS z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się m.in. obsługą 
systemów bankowych. 

2.  Powszechna nauka pływania prowadzona przez  Stowarzyszenie Aqua–Swim. 

 

III. w Szkole Podstawowej nr 6: 

1.  Powszechna nauka pływania prowadzona przez  Stowarzyszenie Aqua–Swim. 

2. Zajęcia SKS finansowane przez Podkarpacki Związek Sportowy. 

 

IV. w Szkole Podstawowej nr 7:  

1. Powszechna nauka pływania -  prowadzona przez  Stowarzyszenie Aqua–Swim. 

 

V.  w Szkole Podstawowej nr 8: 

1. Powszechna nauka pływania -  prowadzona przez  Stowarzyszenie Aqua–Swim. 

2. Zajęcia SKS finansowane przez Podkarpacki Związek Sportowy. 
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VI. w Szkole Podstawowej nr 9: 

1. Powszechna nauka pływania -  prowadzona przez  Stowarzyszenie Aqua–Swim.  

 

VII. w Szkole Podstawowej nr 10: 

1. Powszechna nauka pływania -  prowadzona przez  Stowarzyszenie Aqua–Swim.  

2. Projekty w ramach Erasmusa: 

- The Media. Whatnext? - projekt o mediach, ich roli i wpływie na życie społeczne; rozwój 
mediów w przyszłości. 

- European Scholar Congress on EnvironmentalIssues – projekt związany z ochroną środowiska, 
badający zjawisko globalnego ocieplenia, odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju. 

- Społeczności lokalne szansą na uczenie się – projekt eksplorujący potencjał środowiska 
lokalnego w procesie zdobywania wiedzy. 

 

VIII. w Szkole Podstawowej nr 11: 

1. Powszechna nauka pływania -  prowadzona przez  Stowarzyszenie Aqua–Swim. 

2. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego 

 

 

8.3. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

 

Informacja dotycząca stanu oświaty za 2019 rok - szkoły ponadpodstawowe 

L.p. Nazwa jednostki i adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba 
etatów 

administracji 
i obsługi 

1 Zespół Szkół nr 1 721 93,29 66 12 

2 Zespół Szkół nr 2 349 50,1 50 10 

3 Zespół Szkół nr 3 500 66,87 65 18 

4 Zespół Szkół  897 88,85 84 13 

5 Liceum Ogólnokształcące  924 75,19 66 12 

 

Miasto Tarnobrzeg jest organem prowadzącym dla 5 szkół ponadpodstawowych: 

• Zespołu Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 
49 

• Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 4 
• Zespołu Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary  1B 
• Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 1 
• Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 13. 

Każda z wyżej wymienionych szkół realizuje kształcenie na wielu atrakcyjnych i różnorodnych 
kierunkach. Oferta edukacyjna obejmuje: 
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• W Zespole Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego: 
 
Technikum Obsługi Pasażerów w Przewozach Lotniczych, Morskich i Lądowych 
Technikum Informatyki 
Technikum żywienia i usług gastronomicznych 
Technikum Orgnizacji Turystyki 
Technikum Usług Fryzjerskich 
Technikum Reklamy 
Branżową Szkołę I Stopnia Fryzjer 
Branżową Szkołę I Stopnia Kucharz 
Branżową Szkołę I Stopnia Sprzedawca 
Branżową Szkołę I Stopnia Cukiernik 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
Liceum Dyplomacji  

 Szkoła jest wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy  do pracowni 
informatycznych,  pomoce dydaktyczne  do nauki przedmiotów  zawodowych fryzjerskich, 
gastronomicznych. Uczniowie odbywają ciekawe praktyki m.in. w Arłamowie oraz pracują na promach. 
 

• W Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego: 
 
Technikum Ekonomiczne 
Technikum Rachunkowości 
Technikum Spedycji 
Technikum Logistyki 
Technikum, Hotelarstwa 
Technikum Architektury Krajobrazu 
Technikum Turystyki na Obszarach Wiejskich 
Technikum Agrobiznesu 
Technikum Eksploatacji Portów i Terminali 

Szkoła posiada pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce dydaktyczne potrzebne 
do realizacji kształcenia zawodowego: pracownię hotelarską,  obsługi klienta, pracownię spedycji, 
logistyki, architektury krajobrazu,  pracownię informatyczno-ekonomiczną, pracownię informatyczną 
oraz pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących –wyposażone w sprzęt multimedialny 
(magnetofony, ekrany, rzutniki, tablice multimedialne), a także sale sportowe, siłownię, orlik, boisko 
szkolne do zajęć z wf. 
 

• W Zespole Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego: 
 

Technikum robót wykończeniowych z Aranżacją Wnętrz 
Technikum budownictwa 
Technikum geodezji 
Technikum inżynierii sanitarnej (hydraulik) 
Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
Technikum ochrony środowiska 
Technikum budowy dróg 
Technikum gazownictwa 

Branżową Szkołę I Stopnia Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Branżową Szkołę I Stopnia Ślusarz  

Branżową Szkołę I Stopnia Monter sieci i instalacji sanitarnych (monter hydraulik) 

Branżową Szkołę I Stopnia Murarz – tynkarz 

http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/517-technik-obslugi-pasazerow-w-przewozach-lotniczych-morskich-i-ladowych
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/131-technik-informatyk
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/127-technikum-zywienia-i-uslug-gastronomicznych
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/129-technik-obslugi-turystycznej
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/133-technik-uslug-fryzjerskich
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/130-technik-organizacji-reklamy
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/134-zsz-fryzjer
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/135-zsz-kucharz
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/136-zsz-sprzedawca
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/137-zsz-cukiernik
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/139-liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych
http://zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/10-kierunki/956-liceum-dyplomacji
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Branżową Szkołę I Stopnia Betoniarz – zbrojarz 

Branżową Szkołę I Stopnia Cieśla 

Branżową Szkołę I Stopnia Dekarz 

Liceum Klasa pielęgniarsko – rehabilitacyjna 

Liceum Klasa ratowniczo – pożarnicza 

Liceum Klasa bezpieczeństwo wewnętrzne 

Liceum Klasa animator czasu wolnego 

Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne do przedmiotów ogólnokształcących 
i zawodowych. Konsekwentne uzupełnia materiały dydaktyczne poprzez sprzęt komputerowy, 
multimedialny i branżowy.  

 

• W Zespole Szkół im. ks. St. Staszica: 
 

Technik programista  

Technik automatyk - klasa pod patronatem Pilkington w Sandomierzu  

Technik teleinformatyk z kursem spawania światłowodów  

Technik mechanik z kwalifikacjami Spawacza  

Technik pojazdów samochodowych z kursem prawa jazdy kategorii B  

Technik elektronik z uprawnieniami SEP  

Technik elektryk z uprawnieniami SEP  

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Branżową Szkołę I Stopnia Mechanik pojazdów samochodowych 
Branżową Szkołę I Stopnia Elektromechanik pojazdów samochodowych  
Branżową Szkołę I Stopnia Elektryk  
Branżową Szkołę I Stopnia Elektromechanik  
Branżową Szkołę I Stopnia  Operator maszyn w przemyśle włókienniczym  
Liceum Ogólnokształcące o profilu  matematyczno-fizycznym z informatyką  

Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizycznym z językiem angielskim  

Liceum Ogólnokształcące  o profilu matematyczno-geograficznym  

Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistyczno-dziennikarskim  
Liceum Ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym z elementami ratownictwa 
medycznego  
Liceum Ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzonym językiem 
angielskim  
Liceum Ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzoną matematyką  
Liceum Ogólnokształcące o profilu geograficzno-turystycznym z elementami obsługi ruchu 
turystycznego  
Liceum Ogólnokształcące klasa mundurowa pod patronatem MON - Akademii Sztuki Wojennej 
 
Szkoła dla zawodu Technik mechanik utworzyła pracownię CNC wyposażoną we frezarkę 

i tokarkę sterowaną numerycznie z oprzyrządowaniem. Posiada pracownię spawalnictwa wyposażoną 
w urządzenia spawalnicze MIG/MAG, spawarki, twardościomierze oraz stanowiska do badań struktur 
wewnętrznych metali oraz pracownię mechaniczną wyposażona w sprzęt komputerowy 
z oprogramowaniem CAD/CAM, dodatkowo wyposażoną w sprzęt do metrologii technicznej. Posiada 
także pracownię mechaniczną wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej z wyposażeniem w 
narzędzia do obróbki oraz przyrządy pomiarowe. Dla zawodu Technik automatyk szkoła utworzyła 
pracownię urządzeń i układów automatyki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko 
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dla dwóch uczniów) umożliwiające naukę zasady działania, eksploatacji i diagnostyki czujników, 
sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych (przemienników częstotliwości, 
zasilaczy silników prądu stałego, łączników półprzewodnikowych); urządzenia pneumatyczne – 
przekształtniki, pozycjonery, siłowniki, elektrozawory, zawory regulacyjne, sprężarki. Dla zawodu 
Technik pojazdów samochodowych szkoła posiada pracownię budowy i eksploatacji pojazdów 
samochodowych, wyposażoną w:dynamiczne umożliwiające pracę silniki spalinowe i zespoły 
pojazdów, modele pojazdów, zespoły i części pojazdów, modele przedstawiające stopień zużycia oraz 
sposoby regeneracji części pojazdów, zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów 
samochodowych, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych; , 
urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin, oraz zaawansowany sprzęt do diagnostyki 
komputerowej pojazdów. Dla zawodu Technik teleinformatyk pracownię urządzeń techniki 
komputerowej, wyposażoną w stanowiska komputerowe ; podzespoły umożliwiające montaż 
komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego, umożliwiające jego 
rekonfigurację; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające oraz pracownię 
urządzeń i sieci teleinformatycznych, wyposażoną w: sieć strukturalną, stanowiska komputerowe , 
połączone w niezależną sieć lokalną wraz z serwerem, oprogramowanie systemowe i sieciowe, 
stanowisko telefonii komputerowej, wyposażoną w centralę telefoniczną oraz telefony. Dla zawodu 
Technik elektryk, elektronik szkoła posiada pracownie elektrotechniki i elektroniki wyposażone w: 
stanowiska pomiarowe, zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego; zasilacze stabilizowane 
napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne i arbitralne; autotransformatory; 
przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy, zestawy elementów elektrycznych i 
elektronicznych, przewody i kable elektryczne, przewody połączeniowe i pomiarowe z sondami; 
transformatory jednofazowe, prostowniki, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, 
silniki elektryczne małej mocy oraz pracownię montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń 
elektrycznych, wyposażoną w:  stanowiska montażowe zasilane napięciem 230/400 V prądu 
przemiennego. Dla zawodu Technik grafiki i poligrafii cyfrowej szkoła jest wyposażona w  pracownię 
cyfrowych procesów poligraficznych wyposażoną w: stanowiska komputerowe z systemem 
operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego, oprogramowaniem do tworzenia i obróbki 
grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia publikacji, oprogramowaniem 
do tworzenia i edycji plików PDF, oprogramowaniem do wykonywania impozycji,  sieciową drukarkę 
drukującą w kolorze  przyrządy kontrolno-pomiarowe, wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku 
cyfrowego oraz pracownię introligatorską wyposażoną w: urządzenie do krojenia druków ćwierć-
formatowych , bigówkę, laminarkę rolową, gilotynę ręczną. 

W ramach doposażenia pracowni w 2019 roku została zbudowana Pracownia automatyki: Zestawy 
do montażu układów pneumatyki firmy Festo, Walizka demonstracyjna MIC-005, Pracownia 
teleinformatyki : Mikrotik RouterBoard 760iGS hEX s, 5105 SFP WDM 1.25Gbps,SM SC (20km) TX1550 
DDM, Mikrotik RouterBoard 95Ui-5ac2nD haP ac lite, rozbudowana pracownia pojazdów 
samochodowych oraz Pracownia grafiki komputerowe- 2 drukarki 3d, grawer laserowy. 

 

• W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika kierunki kształcenia w 2019 roku: 
 
Matematyczno –fizyczno -angielski 
Matematyczno -informatyczno-angielski 
Matematyczno -geograficzno-angielski 
Biologiczno -chemiczno-matematyczny 
Biologiczno-chemiczno-angielski 
Język polski -biologia-angielski 
Język polski -geografia-angielski 
Język polski -historia-wos. 

Baza szkoły jest stale doposażana w pomoce dydaktyczne i dodatkowe wyposażenie pracowni 
(laptopy, bezprzewodowy, darmowy internet dla szkół SEO, projektory, tablice, ekrany, magnetofony, 
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nowe krzesła, ławki, kompleksowy remont pracowni, księgozbiór, pomoce przedmiotowe, itd.). Daje 
to nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli w procesie nauczania i uczenia się oraz w rozwoju 
osobistym ucznia. 

 

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych 

W roku 2019 niektóre ze szkół ponadpodstawowych zrealizowały programy edukacyjno-
wychowawcze i profilaktyczne. W Zespole Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego zrealizowano programy 
mające na celu poszerzenie dotychczasowej wiedzę uczniów na temat działań prewencyjnych 
w zakresie chorób nowotworowych w tym raka skóry czerniaka, uzależnień od alkoholu, papierosów 
oraz środków psychoaktywnych, zakażeń wirusem HPV i  HIV.  Zrealizowano następujące programy: 

• Europejski kodeks walki z rakiem.  

• Znamię! Znam je? 

• Wybierz życie.  

• Nie zmarnuj swojego życia. 

Również Zespół Szkół im.Ks. Staszica zrealizował programy edukacyjno- wychowawcze 
i profilaktyczne wśród swoich uczniów. Przykładami mogą być tutaj: 

• Profilaktyka uzależnień w szkołach. Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka 

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

• Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 

• Bezpieczna szkoła - wczesne rozpoznawanie zagrożeń dla młodzieży i przeciwdziałanie im 

• Handel ludźmi 

• Nadużycia w cyberprzestrzeni 

• Profilaktyka przemocy 

• Promocja zdrowia 
 

W Liceum Ogólnokształcąceym im. M. Kopernika w 2019 r. zrealizowano i nadal realizowane są 
następujące programy: 

• ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ 

• PODSTĘPNE WZW 

• WYBIERZ ŻYCIE 

• ZNAMIĘ! ZNAM JE 

• CYBERPRZEMOC 

• DZIĘKUJĘ NIE PIJĘ 
 

Wszystkie programy miały na celu wsparcie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Pogłębiły 
nie tylko wiedzę ale i świadomość uczniów i ich rodziców o zagrożeniach, formach ich unikania oraz 
radzenia sobie z nimi. Doprowadziły do wzrostu wiedzy, popularyzacji zdrowego trybu życia, 
przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

 

 

 

Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych 

 

Zespół Szkół nr 1 

1. Realizacja projektu Synergia od 2016 – 2019 r. 

Wartość projektu w szkole 972 799 zł. 
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Projekt obejmował:  

- kursy dla uczniów: Barista, Carving, Kuchnia molekularna i sous - vide, Dekoracje z karmelu, 
Barman, Sommelier, wykonywanie makijażu okolicznościowego, zdobienie paznokci, nowoczesne 
metody depilacji, kosmetyka upiększająca, oprogramowanie w języku NET 4.0, tworzenie aplikacji 
internetowych w języku JAVA, Akademia sieci CISCO (wartość około 80000 zł) 

- warsztaty dla uczniów: Baristyczne w KaFe Klimat w Tarnobrzegu; Kulinarne "Nowoczesne trendy 
w produkcji potraw" - Zamek w Baranowie Sandomierskim (wartość 8000 zł) 

- kursy dla nauczycieli: Barista, Carving, Kuchnia molekularna i sous - vide, Carvig, Techniki cięcia 
włosów, Inspiracje w koloryzacji włosów, Regeneracja i pielęgnacja włosów, Techniki przedłużania 
i zagęszczania włosów (wartość około 46550 zł) 

- wyposażenie pracowni fryzjerskiej, informatycznej i gastronomicznej (wartość około 477000 zł) 

- praktyki i staże zawodowe dla uczniów (wartość około 361012 zł). Uczniowie otrzymywali 
wynagrodzenie za staż (praktykę), wyżywienie, ubranie robocze i zwrot kosztów dojazdu. 

2. Projekt: EUROPEJSKIE PRAKTYKI DROGĄ DO SUKCESU 

kwota dofinansowania wynosi 149 624,00 euro. 

termin: 15.08.2018 r. – 14.08.2020 r 

Projekt realizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie, w ramach Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe: CELE: W ramach 
realizacji projektu 78 uczniów wyjedzie na 2 – tygodniowe praktyki zawodowe do Malagi, Hiszpania. 
Głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 
uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek pracy. 

 

Zespół Szkół nr 2 

1. Projekt unijny - Erasmus + (Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” – kwota 114234 
euro 

2. Projekt unijny - Synergia – „Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” – całość 731180,40 zł –
za 2019r  kwota 97554,40 zł 

3. Projekt miejski – „Jestem wolny od nałogów” – 1400 zł 

Projekt miejski – LUKS „Dzikowiak”- Wspieranie zadań o charakterze rekreacyjno-sportowym” – 1800 
zł 

Zespół Szkół nr 3 

1. Projekt „Kreatywna Szkoła Decoral” dla młodzieży szkół zawodowych, trwa.  

Projekt „Izover” termoizolacja, szkoła w grupie szkół zawodowych objęta projektem szkoleń i pomocy 
dydaktycznych na rok 2019-20. 

 

Zespół Szkół im.ks. St. Staszica 

1. Realizowany był projekt „Synergia - Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”. 

W kursach wzięło udział 224 uczniów na staże i praktyki zawodowe poszło 80 uczniów. 
Doposażono pracownie zawodowe w tym pracownie nowego kierunku automatyka. 

Celem projektu jest zwiększenie szans na wzrost zatrudnienia absolwentów tarnobrzeskich szkół 
na lokalnym i regionalnym rynku pracy. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości pracy szkół i wyposażenie uczniów/uczennic 
w dodatkowe kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia. 

Projekt skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego i uczniów/uczennic szkół 
ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Dotychczas w programie wzięło 
udział ok. 600 uczniów w różnych kursach (przewidywana kwota wynosiła na ten cel 
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352 580,00 zł), stażach i praktykach zawodowych (przewidywana kwota wynosiła: 407 337,00 zł) 
i 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych w kursach, studiach podyplomowych (przewidywana 
kwota wynosiła na ten cel 18 380,00 zł) i stażach. Doposażono w sprzęt pracownie przedmiotów 
zawodowych (przewidywana kwota wynosiła na ten cel: 470 591,00 zł). Ostateczne kwoty będą 
wiadome po zakończeniu programu. 

2. Międzynarodowe programy edukacyjne realizowane w roku 2018/2019 (nazwa realizowanych 
programów + 2 zdania opisu czego projekty te dotyczyły) „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją 
w przyszłość” staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i 
absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 1 (nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036132).  

Uczniowie klas trzecich technikum Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica realizują dwutygodniowy staż 
w Mallow w Irlandii. W marcu w roku szkolnym 2018/2019 wyjechała pierwsza grupa uczniów, 
a w październiku roku szkolnego 2019/2020 wyjedzie II grupa uczestników. Łącznie na stażu w 
Irlandii będzie 42 uczniów i 4 opiekunów. Uczniowie pracują w irlandzkich zakładach pracy 
wyselekcjonowanych i dostosowanych do zawodu wyuczonego przez uczniów.  

Łączna kwota przeznaczona na staże uczniowskie to około 360 000 zł. 

 

Liceum Ogólnokształcące 

Projekt Erasmus+ "Świadkowie II wojny światowej" 1.09.16-30.08.19. Partnerzy: Holandia, Grecja i 
Finlandia 

1. Głównym celem projektu jest zebranie 50-60 wywiadów, w każdym kraju, z osobami, które przeżyły 
II wojnę światową. W całym projekcie jest to ogółem 200-240 wywiadów. Uczniowie nagrywali 
wypowiedzi świadków w ich domach, kilkakrotnie zapraszani byli także do szkoły. Następnie 
nagrania obrabiane były technicznie, wybrano najciekawsze fragmenty i stworzono 15-minutowe 
filmy do których dodano podpisy w języku angielskim. Na bazie wywiadów opracowane zostały 
scenariusze zajęć dla uczniów. Wszystkie materiały dostępne są na stronie projektu 
http://www.ohie.eu/. Uczniowie współpracowali na platformie eTwinning Live programu 
eTwinning oraz dwóch zamkniętych grupach na Facebooku (dla wszystkich w języku angielskim i dla 
naszych uczniów w języku polskim). W ramach realizacji projektu opracowano tematyczne osie 
czasu poświęcone poszczególnym krajom, magazyny, kolekcje filmów fabularnych o tematyce 
wojennej oraz zebrano liczne materiały tekstowe i ikonograficzne odnoszące się do wspomnień 
świadków. W ramach realizacji projektu uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Holandii oraz Grecji, 
gdzie wzięli udział w warsztatach tematycznych, odwiedzili miejsca związane z II wojną światową, 
wzięli udział w nagraniu wywiadów z miejscowymi świadkami. W czasie wizyty wszystkich 
partnerów w Polsce odbyła się tematyczna wycieczka do Kazimierza w Krakowie oraz obozu w 
Oświęcimiu. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w sesji historycznej w Zamku Dzikowskim. 

2. Oprócz poszerzenia wiedzy historycznej uczestnicy projektu doskonalili także umiejętności 
społeczne, komunikowania się, współpracy oraz wykorzystania narzędzi technologicznych. Projekt 
był też okazją do zwrócenia uwagi uczestników na zagadnienia dotyczące pokoju i wojny, ludzkiej 
solidarności i wrażliwości i otwartości na osoby starsze. 

Projekt upowszechniany był poprzez: 

- informacje na stronie szkoły, w lokalnych mediach, 

- zajęcia podczas Dni Otwartych w szkołach partnerskich, 

- wystawy tematyczne w klasopracowniach w partnerskich szkołach, 

- warsztaty na seminariach kontaktowych programu eTwinning w Kazimierzu nad Wisłą, 
w Krakowie i na Martynice, 

- prezentacje na konferencjach: FRSE oraz BAS, British Council i Ambasady Brytyjskiej 
w Warszawie. 
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Wartość projektu: 25450 EURO 

3. We współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska projekt ,,Cybernauci”. 

Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. W projekcie obejmującym 
zajęcia warsztatowe i wykłady wzięło udział 3 klasy (każda po 3 godz lekcyjne) , 22 nauczycieli 
naszej szkoły oraz grupa rodziców; 

Kontynuacja projektu wymiany partnerskiej z Gimnazjum w Ottweiler (Niemcy), projekt 
współfinansowany przez PNWM. 

Wartość dofinansowania: 7000 PLN 

4. Kontynuacja pierwszego w Polsce innowacyjnego projektu HOBOS w ramach programu Erasmus 
Plus (aplikacja została złożona do Agencji Narodowej w Niemczech),  w projekcie jest 10 szkół 
z Europy, organizacje Europafels i Since of Stage oraz Uniwersytet w Monachium. Projekt ma 
ściśle naukowy charakter i bada życie pszczół pasiecznych, z wykorzystaniem sensorycznego 
zapisu istotnych wartości pomiarowych wewnątrz i wokół ula. Dzięki rozpowszechnieniu tego 
projektu w formie europejskiej sieci, uzyskano ogromne możliwości badawcze i edukacyjne. 
Na wiosnę 2015 roku powstał na terenach przyległych do szkoły prototyp ula wyposażony 
w sensory i kamery oraz stację meteorologiczną. Elementy te zostały zbudowane i zainstalowane 
przez partnerów z Niemiec. Poprzez sieć HOBeeBoxes uczniowie sami zbierają dane, komunikują 
się między sobą oraz opracowują wspólne projekty lekcji. 

Wartość dofinansowania: 8000 PLN 

5. Projekt Culture shadow-cultural learning cookbook jest przewidziany do realizacji od 1.09.2019 
roku do 31.08.2021 roku. 

Budżet projektu dla naszego liceum, które pełni w nim rolę koordynatora wynosi 28 317,00 Euro. 

Projekt jest w całości finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 
sektor Edukacja szkolna-wymiana dobrych praktyk. 

Głównym celem projektu jest ponowne odkrycie i eksploracja lokalnej i narodowej kultury wraz ze 
wzrostem kompetencji kluczowych uczniów takich jak: 

1. Świadomość i ekspresja kulturowa. Wzrost wiedzy i świadomości na temat kultury i dziedzictwa 
społeczności lokalnej, narodowej, Europejskiej i ich miejsca w świecie. W tym projekcie chcemy 
uświadomić uczniom wpływ kultury na kształtowanie i socjalizację człowieka. 

2. Komunikacja w języku ojczystym i obcych. Chcemy promować podejście komunikacyjne 
i kompleksowe do uczenia się i nauczania języków.  

3. Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez użycie ICT w projekcie, wytwarzaniu jego produktów 
i upowszechnianiu rezultatów. 

4. Inicjatywa i przedsiębiorczość poprzez praktyki obserwacyjne w zawodach i instytucjach 
związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym. 

 

 

 

8.4. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  

 

Zespół Szkół Specjalnych na terenie miasta Tarnobrzega ma swoją siedzibę przy ul. Kopernika 18. 
Jest publiczną placówką kształcenia specjalnego dla: 

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim 

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym 

W roku 2019 do placówki uczęszczało 77 uczniów z różnymi dysfunkcjami. 
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Nazwa jednostki i adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba etatów 
administracji 

i obsługi 

Zespół Szkół Specjalnych 77 59,8 55 18 

 

Cykl kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych obejmuje: 

• szkołę podstawową 

• szkołę przysposabiającą do pracy dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu 
umiarkowanym i znacznym 

Szkoła posiada w swoich zasobach pracownie: 

• komputerowe  

• plastyczno - techniczną 

• gastronomiczne 

• integracji sensorycznej 

• doświadczania świata. 

Szkoła realizuje zadania poprzez wykorzystanie możliwych m,etod takich jak pedagogikę zabawy, 
programy aktywności M. Ch. Knillów, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metodę Dobrego 
Startu M. Bogdanowicz, program M. Frostig, wspomaganie komputerowe oraz techniki relaksacyjne 

 

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych 

Program wychowawczo-profilaktyczny pod hasłem „Chcę być sobą – wiem co dla mnie jest 
dobre” zatwierdzony do realizacji przez grono pedagogiczne i radę rodziców. Realizowany jest zgodnie 
z planem.  

Realizowano założenia zawarte w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych 
opracowanych przez zespół specjalistów na dany etap edukacyjny dla danego ucznia oraz 
modyfikowany w miarę potrzeb. 

IPETy realizowano zgodnie z założeniami. 

• Szkoła Promująca Zdrowia, 

• Owoce, warzywa i mleko w szkole – Program dla Szkół, 

• Szkoła bez przemocy 

• Szkoła Odkrywców Talentów, 

• Klub Sportowy Orange. 

Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych: 

- Program „Za życiem” 

 

8.5. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ), funkcjonujące dotychczas jako Centrum Kształcenia 
Praktycznego (CKP) mieści się w Tarnobrzegu przy ul. M. Kopernika 5 oraz ul. Św. Barbary 1C. Kierunki 
kształcenia  
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Nazwa jednostki i adres 
Liczba 

uczniów 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba 
etatów 

administracji 
i obsługi 

Liczba 
budynków, 
w których 
mieści się 

CKZ 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego 

520 22,8 21 4 2 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

1. Branża mechaniczno-samochodowo- elektryczna: 

• Mechanik pojazdów samochodowych  

• Elektromechanik pojazdów samochodowych (zawód wygaszony możliwość kształcenia)) 

• Ślusarz   

• Mechanik moner maszyn i urządzeń (możliwość kształcenia) 

• Elekromechanik (możliwość kształcenia) 

• Elektryk (możliwość kształcenia) 

• Operator obrabiarek skrawających (możliwość kształcenia) 

• Technik pojazdów samochodowych   

• Technik mechanik   

• Technik elektryk  

• Technik spawalnik (możliwość kształcenia) 

2. Pracownie budowlane CKZ ul. Św. Barbary 1c: 

• Technik dekoracyjnych 

• Pracownia betoniarsko - zbrojarska 

• Pracownia suchej zabudowy 

• Pracownia technika budownictwa 

• Pracownia posadzkarsko okładzinowa 

• Pracownia technologa robót wykończeniowych 

• Pracownia malarsko tapeciarska 

• Pracownia AutoCAD 

• Pracownia kosztorysowania 

• Rozdzielnia robót 

• Pracownia dekarska 

W 2019 roku Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało projekt: „Synergia. Od jakości 
kształcenia do wzrostu zatrudnienia”. W ramach projektu zakupiono sprzęt i narzędzia do pracowni 
CKZ na łączną kwotę 142 600zł oraz doposażono pracownię betoniarsko -zbrojarską na kwotę 49 810 zł. 
W ramach tego projektu  udało się  podnieść kwalifikacje nauczycieli CKZ poprzez: 

a) studia podyplomowe -2 nauczycieli 

b) staże  u pracodawcy  40 godzinne-11 nauczycieli   

c) kursy i szkolenia specjalistyczne -6 nauczycieli 

CKZ współorganizowało na własnych obiektach  dla szkół biorących udział w projekcie  kursy 
specjalistyczne z zakresu wózka widłowego i  obsługi agregatów tynkarskich –łącznie dla 60 uczniów 
ZSP nr 3 i 30 uczniów z ZSP nr  2 z wózka widłowego. 

 Celem tego projektu była poprawa jakości kształcenia  zawodowego w CKZ poprzez: 
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a) unowocześnienie bazy dydaktycznej i lokalowej placówki w tym  pozyskanie nowoczesnego  
wyposażenia dydaktycznego ,pozwalającego na wprowadzenie dostępu do nowoczesnych 
technologii dla uczniów i nauczycieli a przez to  zwiększenie atrakcyjności  zajęć  

b) podniesienia kwalifikacji nauczycieli poprzez  studia podyplomowe  ,kursy specjalistyczne i staże 
zawodowe u pracodawców  

c) dostosowanie  oferty edukacyjnej CKZ do nowych kierunków kształcenia  ,realizacje zajęć 
praktycznych i praktyk miesięcznych 

d) uzyskiwania przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych  poszukiwanych na rynku 
pracy poprzez kursy i szkolenia . 

e) możliwości właściwej realizacji podstawy programowej, a także  uzyskanie upoważnienia OKE do 
przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji  zgodnie z nowa podstawą programową. 

 

8.6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 

Nazwa jednostki i 
adres 
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Liczba etatów 
nauczycielskich 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) 

Liczba 
etatów 

administracji 
i obsługi 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

978 3504 1587 22,16 22 4 

 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu ma swoją siedzibę przy ul. Kościuszki 
30. Poradnia realizuje zadania z zakresu: 

• terapii psychologicznej i pedagogiczna,  

• terapii logopedycznej,  

• psychoterapii, 

• organizuje grupowe zajęcia socjoterapeutyczne,  

• treningu umiejętności społecznych,  

• organizuje warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli porady i konsultacje. 

 W roku 2019 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zrealizowała następujące programy 
edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne: „Spójrz inaczej”  - ogólnopolski program profilaktyczny A. 
Kołodziejczyk.  

 Autorskie programu profilaktyczne opracowane przez pracowników poradni: 

• „Bawimy się zgodnie” 

• „Wyprawa w znane i nieznane” – program inspirujący twórcze myślenie 

• „Zabawowe przedszkole” 

• „Zabawa uczy i wychowuje” 

• Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami metody P. Dennisona 

  

Efekty jakie przyniosła realizacja powyższych programów: 

• Wzrost umiejętności psychospołecznych, 

• Poprawa społecznego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinnym, 
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• Wzrost umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia sobie ze stresem, 
umiejętności współpracy, 

• Wzrost umiejętności nawiązywani i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych. 

 

 Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Poradnia prowadzi następujące formy: 

• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – orzecznictwo, 

• Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, psychoterapia, 

• Trening umiejętności społecznych, 

• Porady i konsultacje. 

 

 Wszystkie podejmowane przez Poradnię działania dotyczące uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi mają za zadanie: 

• Poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinnym, 

• Wzrost umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia sobie ze stresem, 

• Wzrost umiejętności podtrzymania więzi, 

• Umiejętności rozładowania napięcia emocjonalnego, 

• Wzrost umiejętności budowania adekwatnej samooceny. 

 

8.7. WYBRANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORGANU PROWADZĄCEGO W ZAKRESIE OŚWIATY - 

INWESTYCJE W OŚWIACIE 

 

 Zgodnie z najpilniejszymi potrzebami, w ramach posiadanych środków finansowych 
i zapotrzebowania zgłaszanego przez kierowników jednostek oświatowych, 
kontynuowano prace remontowe i naprawcze, oraz na bieżąco usuwano skutki awarii w podległych 
placówkach, wynikłe z zaniedbań lat poprzednich. 

 W związku ze zmianą sieci szkół i związanych z nimi zmianami siedzib szkół, w roku szkolnym 
2018/2019 r. poniesiono znaczne nakłady na dostosowanie bazy szkół do zreformowanego systemu 
oświaty. Zakres prac oraz koszty znajdują się poniżej. W przypadku dwóch zadań, w związku 
z niezgłoszeniem się żadnego wykonawcy do postępowania przetargowego i koniecznością 
powtórzenia procedury przetargowej, termin wykonania robót zakończy się w roku szkolnym 
2019/2020. 

 

Zadanie nr 1 – Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2 

Wartość robót: 881 910,00 zł brutto 

Termin wykonania: 30.10.2019 r. 

Zadanie nr 2 – Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych  

Wartość robót : 661 740,00 zł brutto 

Termin wykonania: 30.10.2019r. 

Zadanie nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1 

Wartość robót : 298 890,00 zł brutto 

Termin wykonania: 23.08.2019 r. 

Zadanie nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10 

Wartość robót : 151 290,00 zł brutto 

Termin wykonania: 23.08.2019 r. 

Zadanie nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10 
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Wartość robót : 179 580,00 zł brutto (wraz ze zwiększeniem) 

Termin wykonania: 23.08.2019 r. 

Zadanie nr 6 – Remont kuchni w Budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu 
Szkół Specjalnych 

Wartość robót : 189 655,34 zł brutto 

Termin wykonania: 23.08.2019 r. 

 

 W 2019 roku wydatkowano również inne, mniejsze kwoty na bieżące naprawy i bieżące awarii 
w budynkach jednostek oświatowych oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.  

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi realizowano tylko niezbędne wydatki m.in. 
przeznaczone na realizację zaleceń pokontrolnych instytucji takich jak SANEPID, PIP,  Straż Pożarna , 
organy nadzoru budowlanego i inne.  

 Istnieje konieczność przeznaczania większych kwot w budżecie miasta na inwestycje i remonty, 
co jest podyktowane złym stanem infrastruktury w kilkudziesięcioletnich budynkach. Obecnie 
do najpilniejszych potrzeb można zaliczyć wymianę kanalizacji wodno-ściekowej w kilku budynkach, 
a także remonty dachów. Ponadto wciąż istnieje potrzeba doposażania klasopracowni w związku ze 
zreformowanym systemem oświaty, ponieważ mimo sukcesywnych nakładów ponoszonych przez 
miasto oraz  środków pochodzących  z  Ministerstwa Edukacji  Narodowej (rezerwa 0,4 % części 
oświatowej subwencji ogólnej), nadal istnieją potrzeby w tym zakresie. 

 Przystąpiono do realizacji programu rządowego „Aktywna Tablica”, w ramach którego 
zakupiono monitory interaktywne dla Zespołu Szkół Specjalnych. 

 

PODSUMOWANIE 

 

W roku 2019 realizowano zadania, które zostały określone jako priorytety pracy dla 
tarnobrzeskich placówek oświatowych: 

1. Utrzymano wysoki poziom kształcenia wyrażony dobrym poziomem wyników egzaminów 
zewnętrznych.  

2. Kontynuowano projekt podnoszący jakość kształcenia w szkołach 
zawodowych „Synergia.  Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”. 

3. Kontynuowano prace remontowe w licznych placówkach wynikające z konieczności dostosowania 
do bieżących potrzeb.  

4. Zmieniono sieć szkół oraz siedziby szkół. 

5. Przeprowadzono remonty mające na celu dostosowanie nowych siedzib szkół do wymogów 
nałożonych przepisami prawa. 

6. Kontynuowano działania wspomagające kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, zatrudnianie nauczycieli wspomagających i nauczycieli specjalistów zgodnie 
z zapotrzebowaniem wynikającym z orzeczeń PPP. 

7. Pozyskiwano środki z rezerw subwencji oświatowej. 

8. Przystąpiono do realizacji programu rządowego „Aktywna Tablica”, w ramach którego zakupiono 
monitory interaktywne dla Zespołu Szkół Specjalnych. 

 

8.8. SAMORZĄDOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TARNOBRZEGU.  
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Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu prowadzące obsługę finansową 
jednostek organizacyjnych zgodnie ze Statutem stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta 
Tarnobrzega Nr XXX/281/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. z późniejszymi zmianami, przedstawia analizę 
z działalności oraz stanu zatrudnienia w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu za 
2019 r. 

1. Działalność Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. 

Przedmiotem działalności Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu jest 
prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 36 jednostek. Do zakresu 
obowiązków powierzonych Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu w ramach 
wspólnej obsługi należy m.in.: 

1) przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji 
niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian; 

2) nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków jednostek obsługiwanych; 

3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami 
rachunkowości; 

4) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS oraz KZP jednostek obsługiwanych; 

5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo- księgowej; 

6) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych; 

7) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych; 

8) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań; 

9) przygotowywanie danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli; 

10) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; 

11) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych; 

12) organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych 
na podstawie umów cywilno- prawnych w jednostkach obsługiwanych; 

13) obsługa informatyczna, jednostek obsługiwanych; 

14) wsparcie w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jednostek obsługiwanych; 

 

2. Plan Finansowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w 2019 r. 

 

Plan SCUW w 2019 r. (rozdział: 75085) - 2 234 500,00 zł  

Wydatki wykonane: 2 233 996,16 zł 

 

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2 080 554,00 zł  

Wydatki wykonane (§4010, §4040, §40110, §4120): 2 080 053,57 zł 

 

Plan na dowóz uczniów (rozdział 80113) – 6 461,00 zł 

Wydatki wykonane: 6 461,00 zł  

 

Plan na nagrody konkursowe (rozdział 80195) – 19 800,00 zł 

Wydatki wykonane: 8 439,03 zł  

 

3. Stan zatrudnienia w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu w 2019 r. 
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Na koniec 2019 r. w SCUW zatrudnionych było 35 pracowników, co stanowiło  33,85 etatu. 31 
pracowników – zatrudnionych jest na umowę o pracę na czas nieokreślony. 3 pracowników 
zatrudnionych jest na umowę o pracę na czas określony, a 1 pracownik zatrudniony jest w ramach 
robót publicznych.  

 



 
 

170 | S t r o n a  
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9. ZDROWIE 
 

9.1. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 

 

 Na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonują publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
udzielające świadczeń zdrowotnych działające na podstawie umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia oraz w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 295 ze zm.)  

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla których organem prowadzącym nie jest 
Miasto Tarnobrzeg funkcjonuje 11 placówek niepublicznych. 

 

Lp. 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ)  – umowa 

z NFZ 
adres 

1. „Nasze Zdrowie” Sp.z o.o. ul. Sienkiewicza 67 

2. „Machów” Sp. z o.o. ul. Strefowa 2 

3. „ESKULAP” J.Zięba, B.Stawiarz, M.Hetel Sp.J. ul. Warszawska 378 

4. Centrum Medyczne „PULS” Grupowa Praktyka Lekarska S.C. ul. Targowa 5 

5. 
Spółka Lekarska Puls 1 Łukasiewicz i Partnerzy Centrum 
Medyczne „PULS 1” 

ul. 1 Maja 11 

6. Gabinet Lekarza Rodzinnego Nella Biernat ul. Konf. Dzikowskiej 14 

7. Praktyka Lekarska  „MEDYK” ul. 1 Maja 11 

8. 
Zespół Lekarzy  „MEDYTAR” S. Krawczuk, B. Lipczyńska-
Krużel Sp. Partnerska 

ul. Kościuszki 40 

9. Spółka Lekarska  „POLIMED” Kamiński i Partnerzy ul. 1 Maja 1 

10. Zakład Lekarza Rodzinnego „FAMILIA” ul. Sienkiewicza 67 

11. Centrum Medyczne „TarMed” ul. Kopernika 25/1 

12. Nocna i świąteczna opieka medyczna  ul. Szpitalna 1 

 

W zakresie specjalistyki: 

Lp. 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ)  – 

umowa z NFZ 
adres 

1. Pogotowie stomatologiczne "SANITAS-DENT" ul. 11 Listopada 8 
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2. „Centrum Medyczne SBB” ul. 1 Maja 1 

3. „Centrum Medyczne Borek” ul. Borek 13 

4. „Machów” Sp. z o.o. ul. Strefowa 2 

5. Przychodnia specjalistyczna  „ZIG MED” ul. Sienkiewicza 64 

6. „Laryngologia” ul. Sienkiewicza 67 

7. 
Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza  Marcin Ziobro 
„FEN” 

ul. Konf. Dzikowskiej 18 

8. Spółka Partnerska Lekarzy Neurologów „Neuron” ul. Sienkiewicza 67 

9. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza „Omega” ul. Targowa 5  

10. 
Zespół Praktyk Specjalistycznych „WENA” Gabinet 
Dermatologiczny i Okulistyczny 

ul. Targowa 5 

11. 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet 
Otolaryngologiczny Zdzisław Skoczylas 

ul. 1 Maja 11 

12. Gabinet Okulistyczny Julita Sabeł  „VISUS” Sp.z o.o. ul. Sienkiewicza 67/105 

13. Centrum Dializ Fresenius ul. Szpitalna 1 

 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) 

 Opiekę medyczną w mieście sprawują również trzy samodzielne publiczne zakłady opieki. 
Przychodnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i pokrywa z posiadanych środków 
i uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów. Podstawą 
finansowania działalności Przychodni Specjalistycznej jest coroczny kontrakt z głównym nabywcą usług 
specjalistycznych tj. z Narodowym Funduszem Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie 
z którego przychód  wyniósł w 2019 r. 6 115 847 zł. Placówka realizuje  zadania  w  zakresie 
wykonywania  świadczeń  zdrowotnych  oraz  badań diagnostycznych dla innych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, spółek 
lekarskich, prywatnych gabinetów lekarskich, gabinetów medycyny rodzinnej itp., a także dla zakładów 
pracy wykonując badania lekarskie dla pracowników. Środki uzyskiwane są także z akcji 
profilaktycznych wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Inne przychody to: wpłaty z czynszów od wynajmowanych pomieszczeń, tablic reklamowo – 
informacyjnych, odpłatne świadczenia zdrowotne dla  osób nieubezpieczonych i nieposiadających 
uprawnień do świadczeń.  Dotacja Gminy Tarnobrzeg - 30 000 zł. Przychodnia osiągnęła dodatni wynik 
finansowy za 2019 rok. Przychodnia dysponuje własnym wysokospecjalistycznym i nowoczesnym 
sprzętem medycznym, gwarantującym świadczenie usług na wysokim poziomie. 

W 2019 roku Przychodnia Specjalistyczna zatrudniała łącznie 108 osób, zatrudnionych 
w różnych formach tj.;  umowa o pracę, umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło. Zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny z dużym doświadczeniem, w 
tym 59 lekarzy specjalistów, 14 pielęgniarek, 4 higienistki stomatologiczne, 2 psychologów, 1 
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psychoterapeutę,5 techników medycznych, 1 dietetyczka, oraz pozostały personel. Przychodnia na 
bieżąco realizuje zadania wynikające z realizacji Ustawy dotyczącej wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych oraz innych pracowników służby zdrowia. 

Przychodnia Specjalistyczna jako jedna z niewielu na Podkarpaciu posiada nowoczesny sprzęt 
stosowany w okulistyce zakupiony w 2019 r. Jest to spektralny optyczny tomograf koherentny 
do wykonywania badań OCT siatkówki, z możliwością wykonywania angio OCT nerwu wzrokowego 
i przedniego odcinka oka. Aparat ten stosowany jest w diagnostyce jaskry i chorób siatkówki. Służy do 
obrazowania in vivo warstw włókien nerwu wzrokowego oraz tarczy nerwu wzrokowego, pomiarów 
siatkówki i naczyń bez konieczności podawania kontrastu. Koszt zakupu aparatu to 241 893 zł. 
Powyższy zakup został zrealizowany ze środków własnych Przychodni oraz dotacji z budżetu miasta 
Tarnobrzega w kwocie 30 000 zł. Do poradni dermatologicznej, która rozszerza działalność w zakresie 
zabiegów kriochirurgii zakupiono w 2019 r. aparat Crio- wartość zakupu 11 500 zł. Sprzęt przeznaczony 
jest do miejscowego, szybkiego i skutecznego zamrażania tkanki za pomocą krioaplikatora 
natryskowego, który dzięki "możliwości płynnej regulacji mocy chłodniczej pozwala na zamrażanie 
zmian od bardzo małych (kilka mm) do zmian bardzo dużych poprzez bezpośredni natrysk ciekłego 
podtlenku azotu na zmianę. Wyposażono również poradnię otolaryngologii w „kabinę ciszy” gdzie 
wykonywane są badania słuchu u dzieci i dorosłych wartość zakupu - 13 625 zł. Dokupiono również do 
poradni dla kobiet fotel ginekologiczny wartość zakupu - 3 910 zł. Przychodnia w 2019 r. doposażyła 
się również w drobny sprzęt medyczny w tym: lampy diagnostyczne, lampy czołowe i inny wartość 
zakupu - 40 908,81 zł. 

W 2019 roku wykonano szereg prac remontowych, które w znacznym stopniu poprawią jakość 
świadczonych usług oraz komfort pacjentów. Wykonano w przychodni przy ul. Mickiewicza 34 remonty 
ośmiu łazienek, remont dachu przychodni, oraz remonty gabinetów lekarskich w przychodni przy ul. 1 
Maja 1, łączny koszt - 128 934,46 zł.  

W 2019 r. Przychodnia Specjalistyczna wspólnie z Laboratorium ALAB przeprowadziła akcję 
kardiologiczną pn „Tarnobrzeska jesień z profilaktyką”. Mieszkańcy Tarnobrzega urodzeni przed 1969 
rokiem, czyli osoby które ukończyły 50 rok życia w dniach od 16 listopada do 7 grudnia, mogły 
bezpłatnie przebadać się pod kątem chorób kardiologicznych tj skorzystać z profilaktycznych badań 
kardiologicznych, wykonano 148 lipidogramów, pomiarów ciśnienia, ekg oraz udzielono tyle samo 
konsultacji lekarskich. Ponadto przebadano bezpłatnie 202 Panów pod kątem raka prostaty - pomiar 
stężenia antygenu PSA we krwi. Przebadało się również ok. 230 osób pod katem obecności wirusa HCV, 
czyli WZW wirusowego zapalenia wątroby typu C. 

 

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, ul. Targowa 4 

Nadrzędnym celem Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej jest działanie na rzecz poprawy jakości 
życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu. Istotą funkcjonowania ośrodka jest świadczenie 
kompleksowych usług z zakresu: rehabilitacji dorosłych i dzieci, medycyny pracy oraz profilaktyki. 
Ośrodek dysponuje gabinetami: fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, lekarskim, psychologa, pedagoga, 
logopedy. Posiada także salę gimnastyczną. 

Główne źródło finansowania Ośrodka to kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w 2019 
roku wyniósł 1 576 320,80 zł. Został zrealizowany w 100%. Ośrodek pozyskał również dotację z budżetu 
miasta w kwocie 30 000 zł. W zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej 
zostały wygenerowane nadwykonania. Czas oczekiwania na wizytę do poradni rehabilitacyjnej wynosił 
około miesiąca, natomiast w pozostałych działach około 3 miesiące. Osoby posiadające orzeczenie ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności oraz inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci są 
przyjmowani poza kolejnością zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 
prowadzi również dodatkową działalność zmierzającą do zwiększenia przychodów poprzez: 
prowadzenie medycyny pracy wynajmowanie niewykorzystanych pomieszczeń, wykonywanie 
szczepień ochronnych, prowadzenie gimnastyki profilaktyczno – leczniczej. Ośrodek Rehabilitacji 
Leczniczej dba o ciągły rozwój i jakość oferowanych usług. Zatrudnia profesjonalną i wysoko 



174 | S t r o n a  

wykwalifikowaną kadrę, stale doskonalącą swoje umiejętności i zgłębiającą posiadaną wiedzę, a także 
ma do dyspozycji nowoczesną aparaturę specjalistyczną. W 2019 roku ośrodek zatrudniał wysoko 
wykwalifikowany personel medyczny w tym: 6 lekarzy, 23 fizjoterapeutów, 2 pielęgniarki, logopedę, 
psychologa, pedagoga oraz pozostały personel. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników SPORL 
w 2019 roku skorzystał z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy dla 4 
pracowników. 

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Dekutowskiego 20 

Misją zakładu jest przede wszystkim pomoc człowiekowi przewlekle choremu, w celu 
odzyskania możliwie największego zakresu sprawności oraz niezależności poprzez poprawę jakości 
życia chorego wraz z jego najbliższym otoczeniem. 

Zakład zapewnia pacjentom świadczenia medyczne polegające na: świadczeniu całodobowych 
kompleksowych działań pielęgniarskich, sprawowaniu opieki lekarskiej, kontynuacji leczenia 
farmakologicznego, zapewnieniu niezbędnych konsultacji i badań diagnostycznych, ustaleniu 
i stosowaniu diety,  usprawnianiu ruchowym i podejmowaniu działań fizjoterapeutycznych, 
prowadzeniu stymulacji metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi pobudzających 
aktywność życiową, przygotowaniu chorego i jego bliskich do samoopieki i samopielęgnacji oraz 
wsparcie psychologiczne i duchowe. Zakład świadczy usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej. Chorzy 
przebywający w zakładzie odbywają indywidualne zajęcia z fizjoterapeutami oraz na sali 
rehabilitacyjnej. Ilość zajęć, czas oraz zakres wykonywanych ćwiczeń są ściśle dostosowane do stanu 
zdrowia chorego, współistniejących chorób i indywidualnych możliwości. Głównym źródłem 
utrzymania zakładu jest kontrakt z NFZ, który w 2019 r. wyniósł 3 065 168,84 zł. Ponadto placówka 
posiadała wpływy od pacjentów w kwocie 70 % miesięcznego dochodu pacjenta, tj. 1 026 082,50 zł. 
Dzięki darczyńcom zakład pozyskał środki finansowe z darowizn, które wyniosły 53 988,51 zł, 
pozyskane zostały dzięki wsparciu rodzin, prywatnych przedsiębiorców, przyjaciół Zakładu i ludzi 
dobrej woli. Zakład również otrzymał dotacje z budżetu miasta  w kwocie 33 500 zł na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego i medycznego. 

 Na koniec roku 2019 przebywało w zakładzie 77 pacjentów. Dodatkowo placówka świadczy 
usługi opiekuńcze 15 osobom w ramach tzw. pielęgnacyjnej opieki długoterminowej domowej. Są to 
osoby ze schorzeniami neurologicznymi, przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów, po 
skomplikowanych złamaniach i urazach, z trudno gojącymi się ranami i odleżynami z licznymi 
powikłaniami cukrzycowymi, a także chorzy w stanie wegetatywnym. Kolejka oczekujących w roku 
2019 wahała się w granicach 72 osób. Czas oczekiwania na miejsce w zakładzie wynosił przeciętnie 
9 miesięcy, natomiast dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz kombatantów wynosił 
ok. 3 miesiące. Opiekę nad pacjentami w sprawuje 7 lekarzy, 21 pielęgniarek, 5 fizjoterapeutów, 18 
opiekunów medycznych, 2 terapeutów zajęciowych, psycholog, logopeda, dietetyk oraz  pozostały 
personel. 

 

AptekiI – placówki ochrony zdrowia publicznego 

Na terenie miasta Tarnobrzega dostęp do świadczeń usług farmaceutycznych zapewnia 
21 aptek. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tarnobrzega reguluje 
uchwała Rady Miasta Tarnobrzega, podjęta na podstawie Prawa farmaceutycznego. 

 

9.2. PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA 

 

Mając na względzie potrzebę dbania o poprawę stanu zdrowia oraz podnoszenie jakości życia 
mieszkańców Tarnobrzega, samorząd aktywnie wspiera realizację programów polityki zdrowotnej oraz 
akcji profilaktycznych. Szeroko pojęta edukacja i kampanie prozdrowotne prowadzone przez samorząd 



175 | S t r o n a  

mają na celu doprowadzić do wczesnej wykrywalności wielu chorób jak i ograniczenia zachorowań, a 
tym samym poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców. 

 

Grypa 

Kontynuacja programu zdrowotnego pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie 
dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020” dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1959 r. (powyżej 60 
roku życia) zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie miasta Tarnobrzega. W 2019 r. 
zaszczepiło się 1 668 osób, wydatkowano z budżetu miasta 66 720 zł. Ogółem od 2014 r. do 20.12.2019 
r. zaszczepiono 9 260 osób. Za akcję profilaktyki grypy Tarnobrzeg jako jeden z pięciu samorządów w 
Polsce 10 września 2019 r. podczas debaty ekspertów Flu Forum 2019 w Sejmie Rzeczypospolitej w 
ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy otrzymał tytuł „Eksperta w zakresie profilaktyki 
grypy”, przyznawany w ramach „Samorządowego Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania 
Grypy”.  

 

Ochrona Zdrowia Psychicznego 

Kontynuacja „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 2018-
2022”. Założeniem podstawowym Programu są działania informacyjne o dostępnych formach pomocy 
z zakresu poradnictwa psychospołecznego i interwencji kryzysowej, upowszechnianie wiedzy oraz 
różnych form pomocy i oparcia społecznego przez MOPR Tarnobrzeg na temat zdrowia psychicznego, 
zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, wczesna pomoc psychospołeczna, 
aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: wspieranie zatrudnienia osób z 
zaburzeniami psychicznymi przez PUP.  Ponadto bardzo ważną rolę w powyższym zakresie stanowi 
utworzone w ramach ogólnopolskiego pilotażu w strukturach szpitala specjalistycznego w Nowej Dębie 
Centrum Zdrowia Psychicznego, które oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną 
i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla 
dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Zabezpiecza także 
świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych 
oraz działania edukacyjno - konsultacyjne dla rodzin. Na terenie miasta Tarnobrzega w ramach 
powyższego pilotażu zostały włączone dwie placówki - Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Mickiewicza 
34 oraz NZOZ Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. 1 Maja 11. 

 

Bezpłatne akcje profilaktyczne i edukacyjne z zakresu zdrowia: 

• „Tarnobrzeska jesień z profilaktyką” - Akcja kardiologiczna. Wspólnie z Przychodnią 
Specjalistyczna i Laboratorium ALAB mieszkańcy Tarnobrzega urodzeni przed 1969 rokiem, czyli 
osoby które ukończyły 50 rok życia w dniach od 16 listopada do 7 grudnia, mogły bezpłatnie 
przebadać się pod kątem chorób kardiologicznych tj skorzystać z profilaktycznych badań 
kardiologicznych, wykonano 148 lipidogramów, pomiarów ciśnienia, ekg oraz udzielono tyle samo 
konsultacji lekarskich. Przebadano ponadto bezpłatnie 202 Panów pod kątem raka prostaty - 
pomiar stężenia antygenu PSA we krwi. Przebadało się również ok. 230 osób pod katem obecności 
wirusa HCV, czyli WZW wirusowego zapalenia wątroby typu C. 

• Włączenie się do Ogólnopolskiego Program Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice 
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie, mającego na celu 
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki czerniaka. Koordynatorem akcji jest 
lek. Michał Siwik. W klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej, trzecich gimnazjum oraz 
szkołach ponadgimnazjalnych realizowanych zostało ok. 340 godzin lekcyjnych na temat czerniaka 
i metod jego skutecznej profilaktyki. Udział w zajęciach wzięło ok. 5000 uczniów.  Zajęcia lekcyjne 
zostały przeprowadzone według materiałów opracowanych przez Akademię Czerniaka, po 
których uczniowie mają zdobyć umiejętność przeprowadzania samobadania skóry czy też 
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różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na 
podstawie przedstawionych na lekcjach zasad. 

• Badania profilaktyczne mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 wraz z warsztatami 
edukacyjnymi. W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi realizowanego przez 
Fundację „S.O.S Życie”. W 2019 r. przebadało się 188 pań w tym 5 zmian zakwalifikowało się 
do dalszej diagnostyki. 

• Badania profilaktyczne cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 wraz z warsztatami edukacyjnymi. 
W ramach programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy realizowanego przez Fundację 
„S.O.S Życie”. W 2019 r. przebadało się 72 panie w tym 1 zmiana zakwalifikowała się do dalszej 
diagnostyki. 

• Kontynuacja akcji społecznej „Koperta życia” skierowanej do osób przewlekle chorych, starszych i 
samotnych, umożliwiającej szybki dostęp do informacji o stanie zdrowia dla zespołów pogotowia 
ratunkowego. Koperty rozprowadzane są przez Urząd oraz MOPR lub 
http://www.tarnobrzeg.pl/dlamieszkanca/ zdrowie/koperta-zycia/. 

• Kiermasz Zdrowia i Urody dla mieszkańców Tarnobrzega. Udział w kiermaszu wzięło 
60 wystawców, prezentujących ofertę m.in. z zakresu kosmetyki, zdrowej żywności, porad 
i pielęgnacji, fitness i rehabilitacji. Podczas kiermaszu przeprowadzono 80 badań wieku serca oraz 
72 badań  densytometrycznych w kierunku osteoporozy. 

• Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych ma na celu integracje środowisk osób i rodzin 
niepełnosprawnych w Tarnobrzegu i okolic poprzez wystawę swoich prac, przygotowania dań  
i przekąsek według własnego pomysłu, oraz występów artystycznych. Uczestnicy pikniku: 
podopieczni Warsztatów terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy 
Społecznej i Klubu Seniora. 

• Coroczne akcje edukacyjne „Dzień Dawcy Szpiku” odbywające się w szkołach 
ponadpodstawowych, mające na celu propagowanie idei dawstwa szpiku kostnego oraz 
umożliwiające rejestracje potencjalnych dawców szpiku. Akcje są skierowane przede wszystkim 
do ludzi młodych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Tarnobrzega i okolic, a także do wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą świadomie i dobrowolnie włączyć się w akcję dawstwa szpiku. Dawcą 
mogą zostać osoby w wieku 18-55 lat i wadze min.50 kg. Do 2018 roku jest już ponad 2,5 tys. osób 
z Tarnobrzega zarejestrowanych w bazie DKMS-u jako potencjalni dawcy szpiku, a 14 osób jest już 
rzeczywistymi dawcami. Od 2000 roku przeprowadziliśmy już 13 podobnych akcji, zachęcając 
mieszkańców Tarnobrzega do rejestrowania się jako potencjalni dawcy. Fundacja DKMS doceniła 
starania naszego miasta w organizowanie od prawie 20 lat akcji pozyskiwania nowych dawców 
szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych. Wyrazem tego jest uskrzydlający 
mural na elewacji MOSiRu, który powstał w ramach akcji "To niesamowite uczucie uratować 
komuś życie", zorganizowanej przez Fundację. Fundacja DKMS w ten sposób postanowiła 
wyróżnić kilka miast w Polsce za zaangażowanie w promocję idei przeszczepów szpiku kostnego 
chorym na nowotwory krwi. 

 

http://www.tarnobrzeg.pl/dlamieszkanca/%20zdrowie/koperta-zycia/
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10. ŁAD PRZESTRZENNY 

 

10.1. DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

 

 W roku 2019 w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa przygotowano łącznie 458 
decyzji administracyjnych oraz przyjęto 268 zgłoszeń w tym 18 z projektem budowlanym. 

 W roku 2018 w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa przygotowano łącznie 416 
decyzji oraz przyjęto 200 zgłoszeń w tym 4 z projektem budowlanym. 

 

Decyzje z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Pozwolenia na budowę 2018 2019 

Ogółem 246 266 

Budynki jednorodzinne 87 99 

Budynki wielorodzinne 2 3 

Budynki handlowo-usługowe 2 8 

Budynki przemysłowe i magazynowe  2 1 

Inna (sieci, instalacje, przebudowy, 
termomodernizacje) 

153 155 

Decyzje o warunkach zabudowy 2018 2019 

Ogółem 222 146 

Budynki jednorodzinne 76 90 

Budynki wielorodzinne 3 1 

Budynki handlowo-usługowe 22 21 

Budynki przemysłowe i magazynowe 2 2 

Inne 19 32 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

2018 2019 

Ogółem 40 46 
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10.2. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W 2019 r. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa realizował następujące projekty 
związane z planowaniem przestrzennym: 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu – 
uchwalony uchwałą nr XIX/202/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 r. 
(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 10 grudnia 2019 r., poz. 6223), 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin 
w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LVII/609/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
24 maja 2018 r. – w trakcie realizacji. Przygotowany projekt zmiany planu podlegał 
konsultacjom z Przewodniczącym Osiedla Miechocin oraz Wydziałami Urzędu Miasta, 
następnie został przekazany do opiniowania i uzgadniania, 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu 
– uchwała o przystąpieniu nr LVII/610/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. 
– w trakcie realizacji. Przygotowany projekt zmiany planu podlegał konsultacjom 
z Przewodniczącym Osiedla Ocice oraz Miechocin, Wydziałam Urzędu Miasta, a także 
z mieszkańcami osiedla. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbyło się dnia 15.01.2020 
r. Następnie projekt został przekazany do opiniowania i uzgadniania, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: 
Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu – uchwała 
o przystąpieniu nr LX/618/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 czerwca 2018 r. – 
w trakcie realizacji, projekt został przekazany do opiniowania i uzgadniania, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LXI/649/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
26 lipca 2018 r. - w trakcie realizacji. Od dnia 11.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r. trwało 
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniu 16.10.2019 r. o godzinie 1200 odbyła się w 
sali 201 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie tegoż planu z udziałem 
projektanta planu. Do dnia 27.11.2019 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu. 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – 
obręb Wielowieś w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LXIV/674/2018 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 27 września 2018 r. – po przeprowadzeniu etapu uzgadniania 
i opiniowania, projekt został przekazany do wyłożenia do publicznego wglądu od dnia 
4.11.2019 do dnia 3.12.2019 r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami zawartymi w planie 
odbyła się 19.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32 
w Tarnobrzegu. Po upływie terminu przeznaczonego do składania uwag do projektu, tj. 
po 17.12.2019 r. projekt został przekazany do uchwalenia. Miejscowy plan został uchwalony 
uchwałą nr XXIV/264/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. 
Województwa Podkarpackiego z 21 lutego 2020 r., poz. 955) 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
– Machów II – uchwała o przystąpieniu nr X/90/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
3 kwietnia 2019 r. - w trakcie realizacji. Projekt był konsultowany z Wydziałem Techniczno-
Inwestycyjnym i Drogownictwa. Projekt jest przygotowywany do przekazania do opiniowania 
i uzgadniania. 

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych 
w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu – uchwała 
o przystąpieniu nr XIX/203/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 r. – w 
trakcie realizacji. Po wyłonieniu wykonawcy projektu zmiany planu, rozpoczęto prace 
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przygotowawcze, tj. inwentaryzację terenu, opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej, 
wyznaczono również termin na składanie wniosków do zmiany planu, który upłynął 
16.02.2020 r. 
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11. REALIZACJA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PROGRAMÓW 
 

11.1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2014-2020 

 

 Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020 została uchwalona 9 stycznia 2014r. 
Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr LIII/669/2014. 

 

Cele strategiczne Strategii realizowane są przez wyznaczone cele operacyjne.  

 

I. Cel strategiczny A: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwinięcie jak najlepszych 
warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego Tarnobrzega  

1. Cel operacyjny A.1.1. Rozbudowa i rozwój Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-
Przemysłowego oraz stref inwestycyjnych  

2. Cel operacyjny A.2.1. Wykreowanie atrakcyjnej oferty turystycznej bazującej na lokalnych 
zasobach i współpracy z sąsiednimi gminami 

3. Cel operacyjny A.3.1  Promocja gospodarcza Miasta i wdrożenie kompleksowego systemu 
obsługi inwestorów 

4. Cel operacyjny A.4.1. Poszerzenie oferty i zakresu usług na rzecz sektora przedsiębiorczości 
5. Cel operacyjny A.5.1. Wzrost liczby i zakresu projektów partnerskich oraz rozwój  komunikacji 

z pobliskimi jednostkami samorządowymi. 
 

DZIAŁANIA PODJĘTE W 2019 ROKU W CELU REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO A: 

1) Do końca 2019 r. zarząd nad Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym 
sprawowało Centrum Obsługi Inwestora, natomiast na początku roku 2020 r. dla 
efektywniejszego funkcjonowania TPPT został ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji 
Operatora Zarządzającego TPPT. 

2) Baza noclegowa w 2019 roku wykazywała nieznaczną tendencję wzrostową. W miejsce 
zakończenia działalności przez 3 obiekty noclegowe i ubytku 75 miejsc, do końca roku powstało 
127 miejsc noclegowych (w tym 2 z nich z własną gastronomią). Prace związane 
wykorzystaniem potencjału turystyczno-rekreacyjnego lasu Zwierzyniec, rozpoczęte we 
współpracy z Nadleśnictwem Nowa Dęba zaowocowały podjęciem przez Radę Miasta 
UCHWAŁY NR XIII/117/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody, w celu zapobieżenia drastycznym wycinkom drzew. 

3) We wrześniu 2019 r. zakończyły się prace budowlane w ramach projektu, na który Gmina 
Tarnobrzeg pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, 
pn.: „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 
w Tarnobrzegu” Wartość projektu wynosi prawie 1,3 mln zł, natomiast dofinansowanie 850 
tys. zł. Zakres rzeczowy obejmował dostosowanie do potrzeb Centrum budynku dawnej 
stajni/ujeżdżalni wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Dzikowie. Projekt 
polegał na rozbudowie infrastruktury ośrodka edukacji ekologicznej tj. istniejącego już 
Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, która służyć będzie rozwijaniu postaw 
ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Oficjalne otwarcie Regionalnego 
Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 miało miejsce w lutym 2020 r.  
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4) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego realizowała serię projektów, których celem było 
wspieranie rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych poprzez podjęcie realizacji kolejnych 
projektów.  
W 2019 udało się pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację następujących projektów: „Młode 
kadry Podkarpacia”, „Podkarpacka Kuźnia Zawodów”, Czas Przedsiębiorczości”, w ramach 
których  beneficjenci oprócz wiedzy szkoleniowej oraz doradztwa uzyskali bezpośrednie 
wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz wsparcia pomostowego. Dodatkowo w ramach 
partnerskiego projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy” TARR S.A. oferowała osobom 
zainteresowanym podniesieniem kwalifikacji zawodowych uzyskanie ich poprzez udział 
w szkoleniach zawodowych. 

5) 26 marca 2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego 
i Gorzyc” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej i uzyskał 
dofinansowanie. Wartość zadania 8 832 795,35 zł, kwota dofinansowania 5 153 182,06 zł. 
Przetarg na realizację zadania został rozstrzygnięty w październiku 2019 r. Przewidywany czas 
zakończenia zadania to koniec 2021 r.  

6) W kwietniu 2019 r. zostało podpisane porozumienie władz czterech miast regionu 
tj. Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i Sandomierza tzw. „Czwórmiasto”. Porozumienie ma 
na celu wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju, działania w różnych dziedzinach 
tj. gospodarka, przedsiębiorczość, kultura, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska itp. 
Akces do porozumienia zgłosiły już kolejne Gminy, zainteresowane wspólnymi inicjatywami tj. 
Gorzyce i Nowa Dęba.  

 

II. Cel strategiczny B. Wzrost poziomu i jakości życia, poprawa spójności społecznej oraz wzmocnienie 
aktywności obywatelskiej.  

1. Cel operacyjny B.1.1. Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych 
2. Cel operacyjny B.2.1  Wzrost dostępności  kompleksowej opieki medycznej i jakości systemu 

ochrony zdrowia 
3. Cel operacyjny   B.3.1.   Poprawa integracji społecznej 
4. Cel operacyjny B.4.1. Rewitalizacja oraz optymalne wykorzystanie obiektów i zasobów 

dziedzictwa kulturowego 
5. Cel operacyjny B.4.1. Zbudowanie zintegrowanej oferty kulturalnej dla mieszkańców 

i przyjezdnych. 
6. Cel operacyjny B.5.1. Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
7. Cel operacyjny B.6.1. Wzrost aktywności obywatelskiej oraz współpracy instytucji społecznych 

z publicznymi. 

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W 2019 ROKU W CELU REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO B: 

1) Urząd Miasta Tarnobrzega zrealizował 6 zadań remontowo-budowlanych z zakresu 
systemowego przeglądu, modernizacji i rozwoju infrastruktury dydaktycznej, wyposażenia 
szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacyjnych.  (budynek ul. 
Jachowicza 4 na potrzeby SZ nr 2, budynek ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół 
Specjalnych,  Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 10). 
Prace obejmowały: wymianę drzwi, okien, remonty posadzki, ścian i sufitu, schodów, 
wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, wodnokanalizacyjnej oraz wentylacyjnej 
oraz przebudowy pomieszczeń. 
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2) W 2019 roku w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - 
"Aktywna tablica" pozyskano kwotę 12 540 zł, za którą zakupiono 2 monitory interaktywne 
o przekątnej ekranu 65 cali dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tarnobrzegu. W ramach 
rzeczowego wkładu własnego zakupiono dwa notebooki za kwotę  3499,99 zł. 

3) W 2019 roku pozyskano również środki z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej 
w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowania wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  z przedmiotów przyrodniczych 
dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tarnobrzegu. W 2019 roku pozyskano kwotę w wysokości 30 
000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) 
przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, 
w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do  przeprowadzania 
egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w  których szkoły te 
dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. Dofinansowanie, zgodnie z wnioskiem 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega,  przyznano dla Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica 
w Tarnobrzegu. 

4) W listopadzie 2019 r. został złożony wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie na zadanie dotyczące budowy windy przy Zespole Szkół Specjalnych, 
do dofinansowania ze środków PFRON, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 
152 480 zł. 

5) W roku 2019 odbyło się szereg akcji profilaktycznych i działań zdrowotnych tj: 

• Badania prof i laktyczne mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 wraz 
z warsztatami edukacyjnymi. W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi 
realizowanego przez Fundację „S.O.S Życie” 

• Badania  prof i laktyczne cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 wraz z warsztatami 
edukacyjnymi. W ramach programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 
realizowanego przez Fundację „S.O.S Życie”, 

• Kiermasz Zdrowia i Urody dla mieszkańców Tarnobrzega, 

• Badania wieku serca podczas Kiermaszu Zdrowia i Urody, 

• Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy, 

• Piknik dla osób niepełnosprawnych, 

• Akcja „Koperta życia” skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych,  

• Realizacja programu zdrowotnego pn.:„Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie 
dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020”dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1959 r. 
(powyżej 60 roku życia) zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie miasta 
Tarnobrzega 

• Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 2018-
2022. Założenia Programu: upowszechnianie wiedzy oraz różnych form pomocy i oparcia 
społecznego przez MOPR Tarnobrzeg na temat zdrowia psychicznego, zwiększenie 
integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, wczesna pomoc 
psychospołeczna, działania informacyjne o dostępnych formach pomocy z zakresu 
poradnictwa psychospołecznego i interwencji kryzysowej, aktywizacja zawodowa osób 
z zaburzeniami psychicznymi: wspieranie zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi 
przez PUP. 

• Ogólnopolska akcja „Komórkomania mająca na celu propagowanie idei dawstwa szpiku 
kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. 

• Ogólnopolski program mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 
profilaktyki czerniaka. 
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• Profilaktyczne badania kardiologiczne Akcja kardiologiczna „Tarnobrzeska jesień 
z profilaktyką”. 

6) 27.02.2019 r. zostały ogłoszone wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 MRPiPS. Gmina Tarnobrzeg otrzymała 
dofinansowanie na zadanie pn. „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 2 
w Tarnobrzegu” w ramach Modułu 1b Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 MRPiPS. 

Zadanie przewidywało utworzenie dodatkowo czterech miejsc od czerwca 2019 r. w Żłobku 
Miejskim nr 2 przy ul. Orzeszkowej 7A. W związku z tym zostało zakupione niezbędne 
wyposażenie do sal żłobkowych tj. pościel, łóżeczka, materace, kocyki, krzesełka do karmienia, 
szafy, stoliki, regały etc., wyposażeni łazienek, kuchni oraz zabawki oraz pomoce do  
prowadzenia zajęć a także urządzenia na plac zabaw. Wartość zadania 66 441,43 zł. Kwota 
dofinasowania: 50 913zł.  

7) W 2019 r. utworzono nową placówkę dziennego pobytu. Wniosek o dotację na utworzenie 
Dziennego Domu Senior+, złożony przez Gminę do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 
uzyskał maksymalną kwotę dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ 
edycja 2019, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miasto otrzymało 300 tys. zł 
na przystosowanie budynku przy ul. Sandomierskiej 25. Kwota 250 tys. zł przeznaczona została 
na roboty budowlane, a 50 tys. zł na wyposażenie placówki. Dzięki pozyskanej dotacji w 
Tarnobrzegu powstała druga jednostka dziennego pobytu dla osób starszych. Przebudowa 
budynku zakończyła się w grudniu 2019 roku. Dzienny Dom Senior + został włączony 
w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i rozpoczął działalność w styczniu 2020 
roku.  Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych – zamontowano windę, wykonano 
podjazd przy wejściu do budynku oraz dostosowano łazienki na parterze do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W ramach II modułu Programu SENIOR+ Gmina będzie ubiegać się 
o środki na funkcjonowanie utworzonego Domu w następnych latach.  

8) Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega podejmowało prace konserwatorsko- remontowe: 
- remont chóru i korytarza- środki od konserwatora zabytków - 12195,12 zł, 
- przygotowanie stałej wystaw o historii Tarnobrzega „Z leliwą ku siarce”- środki 
z Ministerstwa kultury - 87000,00 zł. 
Tym samym zakończono najważniejszy etap organizacji muzeum- wszystkie pomieszczenia 
przeznaczone dla zwiedzania zostały udostępnione. 

9) W roku 2019 przekazano dotacje z budżetu miasta Tarnobrzega na trwające prace 
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. ogrodzenie wraz z brama główną, boczną 
i bramkami otaczające kościół Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu-Miechocinie – 150 000,00 
zł, co umożliwiło zakończenie prac przy ogrodzeniu. 

10) Wykonano prace renowacyjne pomnika Bartosza Głowackiego , koszt zadania: 
93 520,00  zł. 

10)  TDK zorganizował następujące wydarzania kulturalne: 

• Dni Teatru 20-24.III  

• Festiwal Filmów Spotkań Niezwykłych 1-5.V  

• XXII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce-Tarnobrzeg 2019  

• 27 Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 28.VI-11.IX  

• 24 Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" 20-21.IX  

• 42 Barbórkowa Drama Teatralna 4-14.XII 
11) Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega w 2019 r. zorganizowało ok. 50 imprez 

kulturalnych, w tym 14 wystaw m. in.: Edward Dwurnik - In memoriam,   

• Ojciec i syn – Malarstwo Mariana i Jacka Konarskich,   

• „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w ilustracji Józefa Wilkonia,  

• Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano,  

• Siła Pasji. Kopalnia Soli w Wieliczce w obiektywie Alfonsa Długosza,  
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• Tarnobrzeski wrzesień 1939 r., 

• Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu,   

• Wszystko jest liczbą,  

• Rzeka w obrazach Stanisława Baja   

 Otwarto także stałą wystawę Tarnobrzeg. Z Leliwą ku Siarce, poświęconą dziejom miasta. 

Wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim była Prezentacja Rękopisu „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Wzięło w nim udział ponad 3 tysiące osób i było prezentowane we wszystkich mediach 
ogólnopolskich. Muzeum było także organizatorem konferencji naukowej Wielkie rody polsko-
litewskie. Wolni z wolnymi – unia lubelska 1569–2019. Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę 
powstania unii polsko-litewskiej. 

12) Inwestycje w ramach infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: 
▪ Plac zabaw APR „Stawik”, koszt zadania:  96 345,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania:  

Budowa ścieżki zdrowia na terenie Aktywnego Parku Rozrywki na osiedlu Wielowieś 
w Tarnobrzegu w ramach zadania: „Plac zabaw APR „Stawik” - dostawa i montaż urządzeń 
do ćwiczeń – w ilości 7 szt. 

▪ Wykonanie miniboiska i alejki na Placu Górnika, koszt zadania:  98 045,15 zł 

Zakres rzeczowy zadania:  Wykonanie miniboiska: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 
wykonanie podbudowy z piasku, kruszywa i miału kamiennego, wykonanie nawierzchni 
mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej, wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy 
wys. 20 mm, ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej, dostawa 
i montaż piłkołapaczy, dostawa i montaż zestawu do koszykówki, dostawa i montaż małej 
bramki do piłki nożnej, dostawa i montaż tablicy z regulaminem, malowanie linii boiska, 

▪ Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz 
remont elewacji budynku Domu Ludowego, koszt zadania:   97 547,88 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: Remont elewacji Domu Ludowego: uzupełnienie ubytków elewacji, 
odkucie zawilgoconej elewacji na wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, malowanie elewacji, 
montaż krat okiennych, remont schodów zewnętrznych, przewodów energetycznych oraz 
teletechnicznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymianę krat wentylacyjnych na kraty ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, wymiana okuć 
blacharskich, tynkowanie kominów, montaż kraty antywłamaniowej, remont obudowy 
skrzynki gazowej, montaż kraty ze stali nierdzewnej okna poddasza, wymiana zadaszenia nad 
wejściem od strony południowej. 

▪ Sobów – Osiedle Marzeń – II etap., koszt wykonania: 99 961,93 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1/ Załadunek, transport i rozładunek ziemi w ilości  810,00 m3. 

2/ Wykonanie oświetlenia alejek pieszych na osiedlu Sobów w ramach zadania pn. „Sobów – 
Osiedle Marzeń – Etap II”, w zakresie:  montaż latarń parkowych, ułożenie kabli 
elektrycznych. 

3/ Wykonanie alejek: 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 
na podsypce cementowo-piaskowej, dostawa i montaż betonowego stołu do tenisa, dostawa 
ławek z oparciem. 

▪ Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem 
urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów, koszt 
zadania:   139 536,46 zł. 

▪ Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin., koszt zadania:  105 279,10 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  
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1/ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

2/ Budowa ciągów pieszych, utwardzeń terenu, budowa altany ogrodowej wraz z grillem, 
montaż urządzenia do ćwiczeń, montaż elementów małej architektury: ławeczki, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery. 

▪ Miejsce do rekreacji i wypoczynku os. Wielopole, koszt zadania:  99 990,27 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

2/ Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, dostawa i montaż urządzeń 
zewnętrznej siłowni plenerowej i elementów służących do rekreacji i wypoczynku, montaż 
piłkochwytu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i mat przerostowych; instalacja 
zewnętrzna oświetlenia terenu, monitoring. 

▪ Budowa integracyjnego placu osiedlowego os. Serbinów, koszt zadania:  163 190,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

2/ Budowa integracyjnego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych 
przerostowych składającego się z sześciu urządzeń zabawowych: huśtawka i karuzela dla 
niepełnosprawnych, huśtawka wagowa, karuzela, huśtawka wahadłowa 2-modułowa, gra 
w kółko i krzyżyk, 

- budowa strefy relaksu: dwóch ławek bez oparcia, ławki z oparciem, stołu betonowego 
parkowego, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem;  

- budowa ogrodzenia panelowego wraz z dwoma furtkami wokół huśtawki dla 
niepełnosprawnych. 

▪ 5 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania dot. modernizacji pomieszczeń 
siłowni MOSiR oraz zakupu sprzętu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Wartość zadania 616 461 zł, kwota dofinansowania 223 500 zł. Zadanie zostało zakończone w 
sierpniu 2019r.  

▪ Wykonano I etap modernizacji Skateparku - tj. renowacja istniejącej nawierzchni, remont 
oświetlenia, instalacja nowych urządzeń. 

▪ Wykonano nawadniania płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy al. Niepodległości 
2 w Tarnobrzeg. 

▪ Zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko  w Ocicach. 
▪ 5 kwietnia 2019 r. podpisano również umowę na realizację zadania pn.: "Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu" dofinasowanego ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość zadania 635544 zł, kwota dofinansowania 317 700 zł. 
Zadanie zostało zakończone w 2019 r.  

▪ 27.02.2019 r. złożono wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Budowa 
dwóch otwartych stref aktywności w Tarnobrzegu” do dofinansowania z Programu Rozwoju 
Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Projekt przewidywał budowę siłowni plenerowej na 
osiedlu: Nagnajów (ul. Nadwiślańska) oraz siłownię plenerową wraz z placem zabaw na osiedlu 
Siarkowiec (ul. Kopernika 4 i 6). Wartość zadania: 254 212,98 zł, Wnioskowana dotacja: 75 000 
zł. Zadanie zostało zrealizowane i w lipcu została oddana do użytku siłownia plenerowa na 
osiedlu Nagnajów, a w październiku plac zabaw wraz z siłownią na osiedlu Siarkowiec.  

 

III. Cel strategiczny C:  Poprawa wykorzystania zasobów przyrodniczych, wzmocnienie ochrony przed 
zagrożeniami oraz rozwój przestrzenny Tarnobrzega jako bieguna wzrostu. 

1. Cel operacyjny C.1.1.  Poprawa stanu, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej 
2. Cel operacyjny C.2.1. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej 
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3. Cel operacyjny C.2.2. Poprawa dostępu do technologii informacyjnych oraz rozwój e-usług. 
4. Cel operacyjny C.3.1. Poprawa stopnia zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniami  

naturalnymi oraz technologicznymi. 
5. Cel operacyjny C.3.2. Rozwój systemów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
6. Cel operacyjny C.4.1.  Promocja i rozwój stosowania Odnawianych Źródeł Energii oraz 

efektywnego wykorzystania energii 
7. Cel operacyjny C.5.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych 
8. Cel operacyjny C.5.2. Kompleksowe uporządkowanie przestrzeni publicznej Miasta. 
9. Cel operacyjny C.5.3. Poprawa spójności przestrzennej osiedli tarnobrzeskich 

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W 2019 ROKU W CELU REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO C: 

1) 30.09. 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi 
dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 
13 017 712 zł, kwota dofinansowania 8 677 468,55 zł.  

W ramach projektu planuje się budowę i rozbudowę drogi dojazdowej w ciągu ulic Żeglarskiej 
i Plażowej. Przewiduje się budowę odcinka o długości 1940m (ul. Żeglarska) oraz rozbudowę 
odcinka o długości 2655m (ul. Plażowa). Zaprojektowana została jezdnia dwupasmowa 
jednokierunkowa z separacją ruchu pojazdów samochodowych i rowerów od pieszych poprzez 
wykonanie odrębnego pasa rowerowego i chodników oddzielonych pasem zieleni, 
odwodnienie liniowe drogi, kanał technologiczny, oświetlenie, oznakowania. Ponadto 
na skrzyżowaniu ul. Żeglarskiej z ulicą Siarkową powstanie rondo. Odwodnienie ul. Żeglarskiej 
zaprojektowano w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej transportującej ścieki 
deszczowe do najniższego punktu wyposażonego w przepompownię z separatorem 
zanieczyszczeń oraz kanałem tłocznym. Z uwagi na brak naturalnego odbiornika ścieków 
deszczowych zaprojektowano szczelny zbiornik odparowujący. Przetarg na realizację zadania 
został ogłoszony 30.01.2020 r.  

2) 24.09.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 
ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I” zgłoszonego do dofinansowania ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych. po uzyskaniu dofinansowania ogłoszony został przetarg na wykonanie 
prac w ramach powyższej inwestycji, zwieńczony podpisaniem umowy z Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe 
INTERBET. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy wartość zadania opiewa na kwotę 
2 810 550,00 zł., zaś termin zakończenia realizacji zadania przypada na połowę październik 
2020 roku. Kwota dofinansowania 1 634 190,00 zł. W ramach ww. inwestycji przebudowany 
zostanie odcinek ulicy Zakładowej o długości 700 m, rozpoczynający się od skrzyżowania z ul. 
Chemiczną i stanowiący kontynuację przebudowanej ze środków własnych drogi gminnej 
122165R.  

Zawarty we wspomnianej powyżej umowie zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie  
jednojezdniowej dwupasowej drogi o kategorii ruchu KR4 wraz z przyległym na całej długości 
chodnikiem zlokalizowanym po prawej stronie oraz chodnikiem o długości 137m po stronie 
lewej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano budowę zatoki autobusowej oraz opaski 
o dł. 102m i szer. 1m zlokalizowanej przy planowanym w ramach oznakowania przejściu dla 
pieszych. Przedmiotowa inwestycja obejmuje również przebudowę odwodnienia, kanalizacji 
teletechnicznej, zabezpieczenie sieci podziemnych oraz budowę oświetlenia ulicznego. 

3) 28.10 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza" zgłoszonego do 
dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Niezwłocznie po uzyskaniu 
dofinansowania ogłoszony został przetarg na wykonanie prac w ramach powyższej inwestycji, 
zwieńczony podpisaniem umowy z firmą PBI Infrastruktura S.A. Zgodnie z zapisami 
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przedmiotowej umowy wartość zadania opiewa na kwotę 3 345 363,00 zł., zaś termin 
zakończenia realizacji zadania przypada na połowę listopada 2020 roku. Kwota dofinansowania 
1 916 065,00 zł. 

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie ulicy Mickiewicza na odcinku o długości 1 212 m, 
zlokalizowanym na osiedlu Miechocin tj. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego i Wisłostradą 
do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich i Siarkową. Zakres przebudowy obejmie  m.in.: 
normalizację szerokości jezdni do 6 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, budowę ciągów 
pieszo-rowerowych, wzmocnienie skarpy murem oporowym, odwodnienie drogi, przebudowę 
skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę i przebudowę zatok autobusowych i peronów 
przystankowych, rozbudowę przejść dla pieszych, w tym budowę przejścia dla pieszych 
i przejazdu dla rowerzystów z wyspą dzielącą na skrzyżowaniu z ulicą Jana Długosza oraz 
rozbudowę oznakowania aktywnego. 

4) 24 maja 2019 r. został złożony wniosek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim na zadanie 
pn.: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie skarpy osuwiska 
wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000-0+205”. Wartość 
zadania 58 000 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa 46 400 zł.  

5) 26 sierpnia 2019 r. zostały złożone do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych, dwa wnioski w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim na zadania pn.:  

1. „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu”. Wartość zadania 2 226 222,25 zł, kwota 
dofinasowania 1 265 730,71 zł.  

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt 
Lwowskich". Wartość zadania 7 189 830,99 zł , kwota dofinansowania 4 258 397 zł. 

6) W 2019 r. przeprowadzono także remonty budynków komunalnych oraz lokali użytkowych.  
7) W 2019 r. Gmina Tarnobrzeg otrzymała grant w wysokości 56 tys. zł na realizację projektu 

pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg” złożonego w konkursie 
grantowym pn. „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
lubelskiego i podkarpackiego" na przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 100 
mieszkańców miasta w wieku 25-74 lata oraz zakup komputerów przenośnych na ten cel.  

Szkolenia zostały przeprowadzone w wymiarze 16 godzin przez wykwalifikowanych 
instruktorów, w 10 osobowych grupach. Udział w szkoleniach był bezpłatny. Kurs trwał 
od września 2019 – stycznia 2020. 

8) W 2019 r. Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do projektu pn. „Podkarpacki E- Senior” 
realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie 
z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS w ramach Działania 
3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem projektu było nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych, 
w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa 
podkarpackiego, dzięki działaniom szkoleniowym i animacyjnym w okresie lipiec 2018r. – luty 
2021r. Z terenu gminy Tarnobrzeg przeszkolonych zostało 50 osób. 

9) Uruchomiono system powiadamiania mieszkańców (sms, email, ePUAP) o zbliżającym się lub 
upływającym terminie wniesienia opłat z tytułu  podatków oraz innych należności, o imprezach 
kulturalnych, o sytuacjach kryzysowych. Udostępniono aplikację e-urząd na urządzenia 
mobilne, umożliwiającą dostęp do danych e-urzędu oraz możliwość zgłoszenia incydentu 
(wykonanie zdjęcia w danej lokalizacji i przesłanie do urzędu). Poszerzono funkcjonalność 
portalu e-urząd o dodatkowe możliwości – tj. sprawdzenia na mapie nieruchomości, której 
dotyczy należność. 

10)  Inwestycje przeciwpowodziowe: 

W trakcie realizacji zadanie: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego 
odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej 
w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki 
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do pompowni – zadanie realizowane na terenie woj. świętokrzyskiego przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zabezpiecza także obszar miasta Tarnobrzega. 

11) Doposażenie jednostek OSP oraz bezpieczeństwo pożarowe: 

1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego Nissan Navara dla OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś. 

2. Zakup Pompy Dużej Wydajności zabudowanej na przyczepie dwuosiowej dla OSP 
Tarnobrzeg os. Sielec 

3. Zakup Agregatu Wysokociśnieniowego Wodno Pianowego dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów. 

4. Zakup Namiotu Pneumatycznego 37 m2 dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów. 

5. Wykonanie Studium Wykonalności wraz ze specyfikacją pod zadanie planowane na 2020 
rok - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Tarnobrzeg 
os. Mokrzyszów oraz uzyskanie dofinansowania UE na to zadanie. 

6. Remonty strażnic OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś i Zakrzów. 

7. Modernizacja mechanizmu napędów bram garażowych oraz wykonanie ocieplenia wieży 
strażackiej w OSP Tarnobrzeg os. Mokrzysszów. 

8. Realizacja programu profilaktycznego "Czad i ogień - obudź czujność"  

9. W kwietniu 2019 roku został złożony wniosek do dofinasowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Zakup 
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnobrzeg os. Mokrzyszów”. Wniosek 
przeszedł pozytywnie ocenę i zostanie podpisana umowa o dofinasowanie. Wartość 
zadania 550 000 zł, kwota dofinansowania 249 974,99 zł.  

12) 28.06.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Tarnobrzeg bez 
smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta 
Tarnobrzega”, dofinansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 3.3.1  Realizacja planów 
niskoemisyjnych.  

Przedmiotem zadania jest: 

− Część 1 - dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów kondensacyjnych wraz 
z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach 
jednorodzinnych, na terenie Miasta Tarnobrzega,  

− Część 2 - dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych 44 kotłów opalanych biomasą 
w  budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega, 

− Część 3 - zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Tarnobrzeskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie: 
przyłącza ciepłowniczego niskiego parametru, węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji 
centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją w 20 budynkach indywidualnych 
(Wyspiańskiego 7, 7A, 11, 15, 17, 18A, 20, 21,22, 24, Dekutowskiego: 10,12, 14, 15, 22, 24,  
Kopernika 7, 16 Tracza 12, Dąbrowskiej 4) piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach,  

− Część 4 - zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie: 
węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone 
z likwidacją w 12 budynkach indywidualnych (Kosmonautów 3, Tysiąclecia 5,6,7,8, 1 Maja 
10 i 12,  Narutowicza 1, 2, 3, Niepodległości 4, 6) piecyków gazowych do c.w.u. 
w mieszkaniach.  

Wartość zadania: 9 860 421,00 zł., wydatki kwalifikowane: 9 046 700,00 zł, wydatki 
niekwalifikowane 813 721,00 zł,  wartość dofinansowania: 7 689 695 zł. 

13) Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum 
w Tarnobrzegu – uchwała nr XIX/202/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 
2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 10 grudnia 2019 r. poz. 6223) 
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Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego będące w trakcie realizacji: 

- uchwała Nr LVII/609/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LVII/610/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LX/618/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
kwartału zabudowy w rejonie ulic Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza 
Głowackiego w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LXI/649/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu, 

- uchwała Nr LXIV/674/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu. 

- uchwała Nr X/90/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta 
Tarnobrzega znajdują się regulacje dotyczące umieszczania nośników reklamowych i nośników 
informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów. Podjęcie uchwały 
w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na podstawie ustawy z 
dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu planowane jest na 2020 r. 

14) Pozostałe inwestycje komunalne  
▪ Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie, koszt zadania: 709 172,12 

zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

- roboty budowlane: 

1. Roboty drogowe: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, 
elementy ulic, podbudowy, roboty nawierzchniowe (chodnik z kostki – 374,10 m2, 
utwardzenie nawierzchni parkingu – 3121,00 m2, nawierzchnia z kostki betonowej 
kolorowej – 240,00 m2, remont istniejącego chodnika z kostki betonowej – 50 m2), 
oznakowanie, roboty towarzyszące i wykończeniowe. 

2. Roboty elektryczne: ułożenie kabli  YAKXS 4x35 mm2, wykonanie fundamentów 
betonowych pod słupy oświetleniowe. 

▪ Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej - 
Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, koszt zadania: 74 667,62 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: Wymiana pokryw korytek betonowych o wymiarach 75x50x7 
cm wzdłuż ulicy Ocickiej w ilości 625 sztuk. 

▪ W 2019 r. podjęto również prace związane z planami wykonania oświetlenia ulicznego. 
Plany obejmują: wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy: Św. Barbary i Św. Barbary-
boczna, Truskawkowa-boczna, Plac Górnika w Tarnobrzegu. 

Gmina Tarnobrzeg 14.08.2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: 
„Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg” w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu  do programu priorytetowego 
„SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.  

Zakres rzeczowy projektu dotyczy: 

− modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie wskazanych, istniejących 
dotychczasowych opraw na nowoczesne oprawy w technologii LED z modułem 
umożliwiającym regulację natężenia światła. 

− modernizacji na istniejącej infrastrukturze, w odniesieniu do Normy PN-EN13201 
z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, w obliczeniach 
uwzględniono redukcję mocy opraw o 40% w godzinach od 23.00 do 4.00. 

− modernizacji 4930 opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie całego miasta 
Tarnobrzeg. Do modernizacji oświetlenia zostaną zastosowane wyłącznie oprawy 
oparte na technologii LED.  

Przewidywany okres eksploatacji urządzeń zainstalowanych w ramach przedsięwzięcia 
wynosi 25 lat. Okres realizacji: lata 2020-2022. 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, zgodnie z programem 
priorytetowym. 

Koszt przedsięwzięcia: 12 484 127 zł, koszty kwalifikowane 10 000 000 zł. 

▪ III Etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku 
Dzikowskiego do Osiedla Dzików”, koszt zadania: 95 412,86 zł. 

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ I CELÓW ZAWARTYCH W STRATEGII: 

 Co roku przedkładany jest Radzie Miasta Tarnobrzega raport z monitorowania Strategii, który 
określa stopień realizacji działań i celów zawartych w Strategii. Z roku na rok stopień realizacji celów 
strategii jest coraz większy. Poszczególne cele strategiczne i operacyjne realizowane są na takim 
poziomie, na jakie pozwalają w głównej mierze środki finansowe. Osiągnięcie wielu z celów 
strategicznych i celów operacyjnych wymaga dłuższej perspektywy czasowej ze względu na charakter, 
zakres i zaangażowanie środków finansowych. Nieliczne cele operacyjne zawarte w Strategii zostaną 
zrealizowane w niewielkim stopniu, gdyż w momencie przygotowywania dokumentu założone cele 
i działania miały szansę na otrzymanie dofinansowania spoza budżetu miasta. Zmienił się również 
nacisk na realizację niektórych działań ze względu na pojawienie się innych zadań, które okazują się 
ważniejsze dla funkcjonowania miasta. W czasie planowania strategii brano pod uwagę cele, które 
uległy modyfikacjom w późniejszych latach przypadających na realizację Strategii. 

 Obecna Strategia Rozwoju Miasta obowiązuje do końca 2020 r. w związku z tym w Prezydent 
Miasta Tarnobrzega przystąpił do prac nad opracowaniem nowego dokumentu Strategii Rozwoju 
Miasta Tarnobrzega. Do pracy nad opracowaniem dokumentu zaangażowani zostaną przedstawiciele 
wielu środowisk. Będą to zarówno przedstawiciele władz miasta, pracownicy Urzędu Miasta jak 
również pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Ponadto zostaną powołane zespoły 
robocze ds. opracowania Strategii składające się z mieszkańców miasta, którzy wyrażą chęć udziału 
w pracach nad przygotowanie ww. dokumentu. W tym celu zostanie wystosowane do mieszkańców 
miasta zaproszenie poprzez stronę internetową miasta do prac na Strategią. Nabór mieszkańców 
do zespołów roboczych odbywać się będzie według przygotowanego Regulaminu. Powstanie również 
zespół złożony z przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta oraz ważniejszych instytucji 
mających wpływ na rozwój miasta. Chęć udziału w pracach nad strategią zgłosili również Radni Rady 
Miasta Tarnobrzega. 
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11.2. STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH TARNOBRZESKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 

 

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego 
na lata 2014-2020 została uchwalona przez Radnych Miasta Tarnobrzega Uchwałą nr XXXVI/354/2016 
z dnia 29 grudnia 2016 r. Strategia ZIT zawiera: opis wizji i celów rozwojowych, obszary wsparcia 
w podziale na strefy: gospodarczą, społeczną, przestrzenną i środowiska naturalnego, indykatywną 
listę projektów strategicznych planowanych do realizacji na terenie Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego oraz wykaz działań służących długotrwałej poprawie warunków społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych Obszaru Funkcjonalnego.  

 

Cele rozwojowe przedstawione w Strategii ZIT są następujące: 

• Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację 
i kompleksowe zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. 

• Poprawa, jakości życia społeczności lokalnej poprzez integrację i aktywizację zawodową 
włączenie społeczne oraz rozwój usług publicznych w sferze kultury. 

• Racjonalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w celu 
zachowania dobrych warunków do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców 
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

 Cele Strategii osiągnięte zostaną poprzez realizację na obszarze Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego następujących przedsięwzięć: 

• Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 
Sandomierskiego i Gorzyc (Projekt zintegrowany koordynowany przez Miasto Tarnobrzeg). 

• Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (Projekt gminy Tarnobrzeg). 

• Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce 
wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg (Projekt gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce). 

• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF 
Tarnobrzeg (Projekt gminy Baranów Sandomierski) . 

•  Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów (Projekt Gminy Grębów) 

• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków 
w Gorzycach (Projekt Gminy Gorzyce). 

• Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w miejscowości Gorzyce 
(projekt Gminy Gorzyce). 

• Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie. 

• Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane przez instytucje publiczne na terenie 
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (Projekt zintegrowany koordynowany przez Gminę 
Nowa Dęba). 

• Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni 
Ścieków w Gorzycach (projekt Gminy Gorzyce). 

• Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin 
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (Projekt zintegrowany koordynowany przez MOPR 
Tarnobrzeg). 

• Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, 
Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc. (Projekt zintegrowany koordynowany przez PUP 
Tarnobrzeg). 
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• Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym na terenie MOF  Tarnobrzeg (Projekt 
zintegrowany koordynowany przez TARR S.A.). 

• Utworzenie klastra turystycznego sieciującego wielowymiarowe usługi oraz atrakcje lokalne w 
zintegrowaną ofertę turystyczną mikroregionu skupionego wokół układu 3 miast. 

• Rozszerzenie działalności Klastra „Wschodni Sojusz Motoryzacyjny” na obszar gmin: powiatu 
tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego. 

• Zintegrowany system promocji gospodarczej układu trójpolarnego Tarnobrzeg, Sandomierz – 
Stalowa Wola. 

 

STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ KLUCZOWYCH:  

1.Projekt partnerski Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin 
Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” został wybrany do dofinasowania 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna / działania 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni społecznej. Umowa o dofinansowanie została podpisana 26 marca 2019 r. Projekt został 
złożony w partnerstwie z Gminą Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce. 

Wartość projektu Gminy Tarnobrzeg: 8 767 026,41 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych: 
7 181 134,43 zł. Dofinansowanie: 5 153 182,06 zł. Zakończenie projektu przewiduje się na IV kw. 2021 
roku. 

Głównym celem niniejszej inwestycji jest: ograniczenie problemów społecznych na terenach 
zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących 
w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie 
zdegradowanych, poprzemysłowych przestrzeni publicznych na cele społeczne oraz gospodarcze, 
uporządkowanie i poprawę estetyki terenów rewitalizowanych. 

Zakres rzeczowy projektu Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora 
Tarnobrzeskiego - etap I”, obejmuje zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego 
na cele rekreacyjne i turystyczne. 

Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 10 października 2019. W miesiącu grudniu 
2019 rozpoczęły się prace nad jeziorem. 

2.W roku 2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkursy dedykowane dla Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych naborów wniosków o dofinansowanie w zakresie Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Do ww. naborów zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie dla projektów 
komplementarnych do projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, 
Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”. 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu  11.10.2019 r.  złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym na terenie MOF  
Tarnobrzeg”. W ramach planowanego projektu przewiduje się udzielanie form bezpośredniego 
wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą: Grupą docelową planowanego 
projektu będą osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 
Warunkiem skorzystania ze wskazanych form wsparcia będzie wykazanie związku podejmowanej 
działalności gospodarczej z procesami rewitalizacyjnymi na terenie Miasta Tarnobrzega. 
Preferowanym obszarem rozwoju aktywności gospodarczej będą tereny wokół Jeziora 
Tarnobrzeskiego. Główne działania które będą realizowane w ramach projektu to: organizacja 
szkoleń grupowych i indywidualnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes 
planu, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie wsparcia 
pomostowego. 
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Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 29 stycznia 2020 r. Wartość projektu wynosi 
3 101 596,00 zł, natomiast kwota dofinansowania 3 004 136,00 zł. Termin realizacji 01.07.2021 r. - 
31.12.2022 r. 

3.Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przygotował projekt "Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega" do dofinansowania z Osi Priorytetowej VII Regionalny 
Rynek Pracy  Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 
konkursowe. Celem działań jest wsparcie w kierunku zapewnienia dostępu do zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy i  nieaktywnym  zawodowo z terenów TOF. Podjęcie pracy spełniającej kryteria 
opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 przez określony w dokumentacji 
konkursowej odsetek uczestników projektu w wyniku działań aktywizacyjnych skierowanych do 36 
osób, a skutkujących podniesieniem poziomu aktywności zawodowej/zdobyciem umiejętności i 
doświadczenia w miejscu pracy, adekwatnego do potrzeb rynku pracy przez uczestników. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach konkursu RPPK.07.01.00-19.01-18-024/19 w 
dniu 08.10.2019 r.  Procedura oceny wniosków została przesunięta przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie do dnia 31.05.2020 r.. Całkowita wartość projektu wynosi  543 905,62 zł, natomiast 
wnioskowane dofinansowanie 500 393,17 zł 

4.Przedsięwzięcie pn. Zintegrowany system promocji gospodarczej układu trójpolarnego Tarnobrzeg, 
Sandomierz – Stalowa Wola realizowane jest poprzez porozumienie o współpracy 4 miast: Stalowej 
Woli, Sandomierza, Tarnobrzega i Niska podpisane w dniu 05.04.2019 r.  

5.W sierpniu 2018 r. zakończyło się zadanie pn.: „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa 
kulturowego  miasta Tarnobrzega”, które polegało na  remoncie pomieszczeń w zabytkowej części 
TDK oraz na zamontowaniu systemu wystawienniczego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem. 
Zakres zadania obejmował również: zagospodarowanie otoczenia wykonanie iluminacji i oświetlenia 
zewnętrznego oraz wymianę ogrodzenia. 

Wartość zadania: 2 715 583,85  zł, kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 2 240 390,74 zł..  

Zakładane w ramach strategii ZIT przedsięwzięcia przez Gminę Tarnobrzeg zostały w większości 
zrealizowane (5), trzy znajdują się w trakcie realizacji. Dwa zadania nie zostało zrealizowane dot. 
utworzenia klastra turystycznego oraz integracji społecznej mieszkańców obszaru funkcjonalnego. 
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11.3. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA 
TARNOBRZEGA 
 

 Strategia Rozwiązywania na lata 2014 – 2020 przyjęta została uchwałą Rady Miasta 

Nr LIII/670/2014, z dnia 9 stycznia 2014 r. Opracowywanie strategii rozwiązywania problemów 

społecznych wynika z Ustawy o pomocy społecznej. Przygotowanie tej strategii jest zadaniem własnym 

gminy o charakterze obowiązkowym. Do treści Ustawy o pomocy społecznej z roku 2004 zapis w tym 

zakresie został wprowadzony przez art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o 

pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków 

publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440), która weszła w życie z dniem 3 maja 2011 r. w  aktualnie 

obowiązującym dokumencie Ustawy. 

 Poniżej zamieszczone zostały sposoby realizacji w 2019 roku zapisów strategicznych w celu 

rozwiązywania problemów bezrobocia, rodziny, bezdomności, ubóstwa i niepełnosprawności. Starości, 

wykluczenia społecznego,  wraz z przedstawieniem ich realizatora. 
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Sposób realizacji Realizator 

Obszar priorytetowy: BEZROBOCIE 

Cel operacyjny A.1 Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym wynikającym z długotrwałego pozostawania bez pracy. 

Kontynuacja działań w ramach Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu KIS 
Tarnobrzeg – włącz się od dziś w ramach RPO WP – na lata 2014-2020, Oś VIII, 
Działanie 8.1. do 30.09.2018r. 

KIS znajduje się w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Tarnobrzegu – kontynuacja działań po zakończeniu projektu. 

MOPR Tarnobrzeg 

Zwiększenie aktywności zawodowej oraz szansy na zatrudnienie osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez podniesienie kwalifikacji 
zawodowych w ramach szkoleń.  

PUP Tarnobrzeg 

W okresie styczeń – czerwiec 2019  wypłacano stypendia za odbywania stażu oraz 
dokonano rozliczenia postępu finansowego i rzeczowego projektu. 

W projekcie, zgodnie z planem na 2019 r do końca roku zostało zrealizowane 
następujące wsparcie:  

Staż - 73 osoby  bezrobotne 

Prace interwencyjne – 16 osób 

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 15 osób bezrobotnych. 

Zatrudnienie w ramach wyposażenia stanowiska pracy 14 - osób bezrobotnych. 

W ramach niniejszego projektu do końca roku 2019 zostały osiągnięte 
następujące wielkości wsparcia: 

staż - 225 osób 

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych – 44 osoby 

bon na zasiedlenie - 82 osoby 

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 35 osób bezrobotnych 

Zatrudnienie w ramach wyposażenia stanowiska pracy – 16 osób. 

Umowa stażowa dla opiekuna. 

PUP Tarnobrzeg 

SP ZOZ ZPO 

W dniu 15 maja 2019r. zostały zorganizowane Targi pracy i edukacji, w ramach 
których osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w tym niepełnosprawne miały 
możliwość kontaktu z pracodawcami. W tegorocznej edycji Targów wzięło udział 
46 wystawców, którzy mieli do zaoferowania ok. 1000 miejsc pracy, w tym blisko 
400 stanowisk na lokalnym rynku pracy. Swoje oferty pracy zaprezentowały firmy 
m.in. z branży finansowej, handlowej, gastronomicznej, usługowej,  produkcyjnej, 
edukacyjnej, IT/ICT i opiekuńczej. 

Współpraca z PUP- organizacja stażu dla pracowników. 

PUP Tarnobrzeg 

Szkoły na terenie 
Tarnobrzega 

Cel operacyjny A.2. Rozwój i promocja przedsiębiorczości społecznej. 

MOSiR zlecał i opłacał  przygotowanie wyżywienia dla dodatkowych 
funkcjonariuszy Policji pełniących dyżury w trakcie sezonu letniego nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim tj. dla 10 osób przez dwa miesiące. 

Zakład zaopatruje się w catering w Spółdzielni Konar. 

MOSiR Tarnobrzeg 

SP ZOZ ZPO 

W 2019 roku pozyskane zostały środki  z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na finansowanie innych programów aktywizacji zawodowej 

PUP Tarnobrzeg 

Zespół Szkół nr 1, ZSS 
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bezrobotnych, których diagnoza wynika z bieżących potrzeb rynku pracy tj. 
programów tworzenia i wspierania spółdzielni socjalnych. Środki pozyskane 
zostały z przeznaczeniem na wsparcie tworzenia spółdzielni socjalnych. 

 

Do końca 2019  roku nie wpłynęły wnioski na wskazaną powyżej formę  wsparcia 
w związku z powyższym środki przekwalifikowano na inne cele. 

Założenie fundacji na rzecz szkoły. 

Cel operacyjny A.3. Wdrażanie narzędzi i instrumentów aktywnej integracji. 

Zawarcie 38- kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi zarejestrowanych w 
PUP z terenu miasta Tarnobrzega  korzystających z pomocy społecznej w ramach 
zadań realizowanych w Klubie Integracji Społecznej. 

Reintegracja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych  korzystających z systemu 
pomocy społecznej poprzez uczestnictwo w zajęciach KIS. 

Rekrutacja uczestników KIS,  współpraca zespołu ds. pracy socjalnej i integracji 
społecznej z KIS i PUP . Podpisanie oraz prowadzenie nadzoru nad działaniami 
zawartymi w kontraktach socjalnych w ramach współpracy z KIS. 

Motywowanie osób bezrobotnych, korzystających z pomocy do podejmowania 
własnych samodzielnych działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej oraz podjęcia 
zatrudnienia. 

MOPR Tarnobrzeg 

Zespół ds. pracy 
socjalnej i integracji 
społecznej 

Studia podyplomowe sfinansowano 23 osobom bezrobotnym. 

Szkoleniami objętych zostało 36 osób bezrobotnych w  ramach szkoleń 
indywidualnych. 

Organizacja na terenie szkoły staży we współpracy z PUP. 

PUP Tarnobrzeg 

Zespół Szkół nr 1, ZZS 

Projekt  staży uczniowskich realizowany ze środków unijnych POWER. Zespół Szkół im. S. 
Staszica 

Umieszczanie na tablicy ogłoszeń ofert pracy oferowanych przez PUP. 

Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych poprzez inicjowanie Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego i  aktualizację Tablicy Informacyjnej. Udzielanie 
informacji, poradnictwa  i wsparcia dla osób bezrobotnych, przedstawienie 
wykazu aktualnych ofert pracy, szkoleń, kursów, instytucji działających na rzecz 
osób bezrobotnych,  współpraca zespołu z pracownikami WUP i  PUP, kierowanie 
osób bezrobotnych do doradcy zawodowego i psychologa  z WUP. 

Promocja działań punktu poprzez sporządzenie plakatu, osobisty kontakt z 
bezrobotnymi, konsultacje z innymi instytucjami wspierającymi osoby 
bezrobotne. 

Publikacja informacji z PUP na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

Udostępnianie na BIP szkoły informacji i naborach na wolne stanowiska pracy. 

Zawarto 13 umów o organizowanie robót publicznych dla 21 bezrobotnych. Po 
zrealizowaniu robót, osoby te zatrudnione były w ramach zobowiązania przez 
minimum 30 dni, na podstawie umowy o pracę. 

Zawarto 6 umów o zorganizowanie stażu dla 6 bezrobotnych przez 6 m-cy. Po 
zrealizowaniu staży, osoby te zatrudnione były w ramach zobowiązania przez 
minimum 90 dni, na podstawie umowy o pracę. 

Upoważniono do organizacji robót publicznych w 2019 r. następujące jednostki: 
MHMT, MOPR, SCUW, MOSiR, ZOZ ZPO, RDM, PZds.ON, Żłobek Miejski 1. 

Zespół ds. pracy 
socjalnej i integracji 
społecznej, 

Zespól Szkół nr 1 

Urząd Miasta 
Tarnobrzega 

Gmina Tarnobrzeg 
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Cel operacyjny A.4. Opracowanie i realizacja projektów służących aktywizacji. 

W roku 2019 nie były prowadzone szkolenia grupowe. PUP Tarnobrzeg 

Zorganizowano 30 grupowe porady zawodowe,  30 grupowe informacje  
zawodowe, zorganizowano mobilne punkty informacyjne w gminach Nowa Dęba, 
Gorzyce, Grębów, Baranów Sandomierski. 

PUP Tarnobrzeg 

W dniu 15 maja 2019  roku odbyła się XII  edycja Targów Pracy i Edukacji. 

W 2019 roku wydano 3 212 skierowań do pracy lub na inna formę aktywności 
zawodowe w ramach których pracę podjęło 1 035 osób. 

PUP Tarnobrzeg 

Zrealizowano  602  kontaktów z pracodawcami w tym  266 w siedzibie 
pracodawcy. 

Zwiększyła się o 6% liczba podmiotów gospodarczych współpracujących z 
Urzędem.  

W 2019r. odbyły się:  

w dniu 25 października 2019 roku w siedzibie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo 
– Technologicznego odbyło się spotkanie „Inwestycja w siebie sukcesem w 
karierze i w biznesie". Spotkanie było adresowane do przedsiębiorców  
i pracodawców rozumiejących , że dbanie o rozwój własny i swoich pracowników 
to dobra inwestycja, która zaprocentuje w przyszłości 

W dniu 30 maja 2019 r. w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbyła się 
konferencja „ Wyzwania współczesnego rynku pracy" połączona z obchodami 
stulecia Publicznych Służb Zatrudnienia. 

PUP Tarnobrzeg 

Przeprowadzono  760 spotkań w  ramach indywidualnych  porad  zawodowych. 

Przeprowadzono 30 grupowe porady zawodowe. 

Przeprowadzono 2122  indywidualne informacje zawodowe. 

Przeprowadzono 30 grupowych informacji zawodowych. 

PUP Tarnobrzeg 

Informacje na temat realizowanych usług i instrumentów rynku pracy, 
posiadanych ofert pracy jak również o aktualnie realizowanych projektach są 
zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach 
informacyjnych . 

Informacje na wskazane tematy są również upowszechniane poprzez wydawane 
ulotki i informatory dla pracodawców oraz w formie bezpłatnego biuletynu 
wydawanego dwa razy do roku. 

PUP Tarnobrzeg 

Cel operacyjny A.5. Wsparcie finansowe osób bezrobotnych. 

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 69 osób w tym 66 
bezrobotnych i 3 poszukujące pracy ze środków PFRON. 

PUP Tarnobrzeg 

Osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności 
gospodarczej są informowane przez pracowników merytorycznych o zasadach 
ubiegania się o środki oraz  niezbędnych dokumentach. Osoby, które składają 
wnioski są objęte indywidualnym doradztwem zawodowym. 

PUP Tarnobrzeg 

Wsparciem w ramach zatrudnienia subsydiowanego (tj. prace interwencyjne i 
roboty publiczne) objęto 328  osób bezrobotnych w tym 104 z terenu Miasta 
Tarnobrzega. 

Prace interwencyjne  wsparciem w tej formie objęto 91 osób w tym 44 z Miasta 
Tarnobrzega.  

PUP Tarnobrzeg 
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Priorytet: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Cel operacyjny B.1. Zminimalizowanie uciążliwości i ograniczeń wynikających z różnych form 
niepełnosprawności. 

Remont i wyposażenie siłowni sportowej. Obiekt Pływalni Krytej Al. Niepodległości 
2 – Likwidacja barier architektonicznych w szatniach i sanitariatach siłowni oraz w 
wejściu do siłowni (wymiana drzwi na szersze).  

Remont podjazdu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu., ul. 
Sienkiewicza 211 

Wykonanie i montaż oznaczeń dla osób niedowidzących na schodach w budynku 
przy ul. Kościuszki 32. 

Odnowienie żółtych pasów ostrzegawczych na schodach przed i w budynku przy ul.  
Mickiewicza 7. 

Wykonanie pasów ostrzegawczych dla osób niedowidzących  na szybach przy 
wejściu do budynku przy ul. Mickiewicza 7. 

Zakupienie mobilnego podjazdu na schody wejściowe  
i zlikwidowanie wszystkich barier wewnątrz budynku Muzeum. 

Systematyczne dostosowanie mieszkań do potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. 

Kontynuowano budowę drugiej  klatki ewakuacyjnej do budynku Stowarzyszenia. 

Montaż barierek przy podjeździe zewnętrznym do Zespołu Szkół im. S. Staszica w 
Tarnobrzegu. 

Gmina Tarnobrzeg, 
MOSiR 

DPS 

MHMT 

MOPR 

Koło PSONI, 
sponsorzy 

Zespół Szkół im. 
Staszica 

Organizowanie przeglądów, konkursów spotkań, imprez sportowych, kulturalnych 
turystycznych, rekreacyjnych wspierających aktywność osób z 
niepełnosprawnością w tych działaniach. 

Organizacja XIII Międzynarodowego Turnieju Słowian w Tenisie Stołowym na 
Wózkach – Tarnobrzeg 2019; 

DPS, DDP, ŚDS UTW, 
PSONI, PZN, 
organizacje 
pozarządowe, WTZ  i 
inne placówki 
oświatowe, MOSiR, 

Roboty publiczne wsparciem objęto 237 osoby bezrobotne w tym  60 z Miasta 
Tarnobrzega.   

Ze stażu skorzystało w 2019 roku 363 osoby bezrobotne w tym 179 z terenu 
Miasta Tarnobrzega.  

Organizowanie stażu dla bezrobotnych nauczycieli. 

Muzeum od kilku lat przyjmuje na staż osoby delegowane z PUP. 

 W 2019 przyjęto 1 osobę na staż (MOSiR). 

PUP Tarnobrzeg 

SP nr 4 

MOSiR 

W 2019 roku w ramach  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy utworzono 32 stanowisk w tym 31 ze środków FP i 1 ze środków 
PFRON. 

PUP Tarnobrzeg 

W 2019r. zawartych zostało 139 umów o organizację robót publicznych oraz 69 
umów o realizację prac interwencyjnych. 

Muzeum aktywnie współpracuje z PUP  w zakresie organizacji prac 
interwencyjnych i robót publicznych. 

W 2019 roku MOSiR zatrudniał: 

7 osób w ramach grupy robót publicznych. 

7 osób w ramach prac społecznie użytecznych. 

Organizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych. 

PUP Tarnobrzeg 

MHMT 

MOSiR 

SP ZOZ ZPO 



200 | S t r o n a  

Współorganizacja trzeciego 2018/2019 i czwartego 2019/2020 sezonu edycji 
Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu; Organizacja Turnieju o 
Indywidualne Mistrzostwo Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu sezon 
2018/2019; Organizacja I Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego; uczestnictwo 
zawodników IKS Jezioro Tarnobrzeg w zawodach sportowych w kraju i w Europie.   

 „Blisko daleko razem” wyjazd na spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych i 
środowiska kobiet po mastektomii. 

Wyjazd integracyjno-turystyczny p. „Lublin - Majdanek” dla 29 osób – członków 
Stowarzyszenia.  

Zwiększenie uczestnictwa w życiu sportowym, rekreacji i turystyce poprzez; 

- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych takich jak: Turniej Tenisa 
Stołowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Podkarpacki Turniej Tenisa 
Stołowego Olimpiad Specjalnych, Podkarpacki Turniej Trójboju Siłowego Olimpiad 
Specjalnych, „Bieg do świętego Mikołaja”. 

Organizacja ulgowych wejść na pływalnię krytą dla dorosłych osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, nieodpłatne wejścia na pływalnię krytą dla 
niepełnosprawnych dzieci wraz  
z opiekunami, w tym również dla dzieci ze szkół specjalnych oraz podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-
Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej. 

Nieodpłatne i ulgowe wejścia grup zorganizowanych na Halę sportową 
(podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej). Organizacja wejść ulgowych na 
siłownię dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z niepełnosprawnością. 

Udział w zajęciach nordic walking, turystyka rowerowa, żeglarstwo, imprezy 
plenerowe, sportowe z wykorzystaniem walorów Jeziora Tarnobrzeskiego. 

Wspieranie działań o charakterze rekreacyjno- sportowym  - sport i rekreacja 
sposobem na zdrowie i lepsze życie. 

Organizowanie różnych form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością.  

Współorganizowanie VIII Mityngu Kolarstwa Olimpiad Specjalnych Województwa 
Podkarpackiego, współorganizowanie XV Mityngu w Trójboju Siłowym Olimpiad 
Specjalnych, współorganizowanie XIX Podkarpackiego Turnieju Tenisa Stołowego 
Olimpiad Specjalnych. 

Charytatywne udostępnianie Sali gimnastycznej dla osób z niepełnosprawnością 
oraz  opieka nad nimi przez  uczniów Szkoły. 

Tarnobrzeski Dom 
Kultury, Biblioteka 
Publiczna i 
Pedagogiczna 

IKS Jezioro 
Tarnobrzeg 

Stowarzyszenie 
Amazonek 
„Pomocna Dłoń” 

MOSiR, Placówki 
Opiekuńczo 
Wychowawcze, 
placówki oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe, 
rodzice, 

MOSiR 

Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich 
Diecezji 
Sandomierskiej 
Caritas 

organizacje 
pozarządowe, ŚDS, 
DDP, WTZ, 
Stowarzyszenie 
PLUS, 

Stowarzyszenie 
Towarzystwo 
Zakrzowa 

Uczniowski Klub S 
portowy ESKA 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu 
Szkół Specjalnych w 
Tarnobrzegu 

Zespół Szkół im. S. 
Staszica 

Cel operacyjny B.2. zapewnienie pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i 
gospodarczym. 

Kierowanie osób z niepełnosprawnością do czasowego pobytu w mieszkaniach 
chronionych – objęcie szeroko rozumianym poradnictwem socjalnym i wsparciem 
psychologicznym. W prowadzonych przez MOPR mieszkaniach chronionych w 2019 
r. zamieszkiwało 5 osób z niepełnosprawnością, które były objęte pomocą w 
formie  poradnictwa socjalnego i wsparcia psychologicznego świadczonego przez 
pracowników MOPR. 

Osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych brały udział w treningach 
kompetencyjnych prowadzonych przez pracowników MOPR. 

MOPR 

Gmina Tarnobrzeg 



201 | S t r o n a  

Współpraca  z  placówkami służby zdrowia. Zorganizowanie spotkania osób  z 
niepełnosprawnością z  przedstawicielem w/w instytucji. Wykład  
„Niepełnosprawność nie zwalnia z obowiązku dbania o siebie ”. 

Współpraca  z Środowiskowym Domem Kultury w Tarnobrzegu. Udział 4- osób z 
niepełnosprawnością w warsztatach tematycznych. 

Realizacja przez Gminę Tarnobrzeg pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz 
Modułu II – pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 

Realizacja projektu „Biegiem do zdrowia i integracji”- cykl 7 spotkań / treningów 
sportowo-biegowych oraz IV Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi na 
Schizofrenię w ramach Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi 
Psychicznie. 

Realizacja projektów Tarnobrzeg dla Seniorów oraz Asystent Seniora - wdrożenie 
usługi teleopieki w miejscu zamieszkania.    

Realizacja programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” dla wychowanków, którzy 
ukończyli edukację w roku szkolnym 2018/2019 w wieku 25 lat.  

Udział uczestników DDP w projekcie „AS III” Stowarzyszenia Esteka w ramach 
rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Uczestnicy 
brali aktywny udział w zajęciach tanecznych, wycieczkach rowerowych, zajęciach 
artystycznych, marszach nordic walking, zajęciach z języka angielskiego oraz kursu 
komputerowego. 

Zespół ds. pracy 
socjalnej i usług 
pomocy społecznej 
na rzecz osób z 
niepełnosprawnością 
MOPR 

MOPR 

Tarnobrzeskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 
Chorujących 
Psychicznie 
„OGNIWO”, ŚDS 

MOPR 

OREW 

Stowarzyszenie 
Esteka , DDP 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII integracja społeczna, Działanie 8.3 
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Okres realizacji projektu 
13.05.2019 do 31.10.2022 

Organizacja stoiska informacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Wczesne 
wykrywanie raka piersi” u młodych dziewcząt i kobiet w Baranowie 
Sandomierskim. 

Organizacja wykładów o tematyce zdrowotnej. 

Organizacja IV Kiermaszu Zdrowia i Urody. 

Realizacja projektu pn. „Amazonko dąż do sprawności” 

I etap – gimnastyka onkologiczna dla 20 osób. Przeprowadzono 40 godzin ćwiczeń 
ruchowo-usprawniających pod nadzorem wykwalifikowanego trenera rehabilitacji.  

II etap – terapia obrzęku limfatycznego dla 7 osób. 

Szkolenia dla nauczycieli z programu „Przyjaciele Zippiego”; Apteczka pierwszej 
pomocy emocjonalnej. 

Gmina Tarnobrzeg, 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w 
Tarnobrzegu 

Stowarzyszenie 
Amazonek 

„Pomocna Dłoń” 

UTW 

Urząd Miasta 
Tarnobrzega, Zakład 
Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy 

Stowarzyszenie 
Amazonek 
„Pomocna Dłoń” 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Propagowanie kampanii społecznych  
o charakterze ogólnokrajowym i lokalnym – Przystąpiono do XV Kampanii Białych 
Serc „Zanim to się stanie” – Europejskiego Solidarnego Protestu Przeciwko 
Narkomanii i Przemocy.  

W ramach pracy Punktu Interwencji Kryzysowej zorganizowano spotkanie 
informacyjne pracowników MOPR i pedagogów szkolnych pn. „Zanim to się 
stanie”. 

MOPR 

Zespół ds. Pracy 
socjalnej i usług 
pomocy społecznej 
na rzecz osób 
bezdomnych 



202 | S t r o n a  

W ramach Kampanii w Schronisku dla bezdomnych w Tarnobrzegu  został 
wyświetlony film instruktażowy  pn. „Pierwsza pomoc ofiarom mrozów”. W 
projekcji filmu udział brali mieszkańcy schroniska -osoby niepełnosprawne. 

W dniu 15 maja 2019 roku odbyła się dwunasta edycja Targów Pracy i Edukacji. W 
trakcie Targów  wszystkie zainteresowane osoby, w tym z niepełnosprawnością 
miały możliwość skorzystania z ofert pracy, pomocy w przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu z 
pracodawcami.  

Przedstawiciele Urzędu brali udział w spotkaniach dotyczących rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych: 

- Giełda Pracy dla osób z niepełnosprawnością w Rzeszowie, 

- Konferencja „Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami 
teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowana w Tarnobrzegu przez Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę”. Podczas konferencji 
pracownik Urzędu zaprezentował sytuację osób z niepełnosprawnościami na 
lokalnym rynku pracy oraz możliwości zastosowania odpowiednich form wsparcia, 

-Konferencja „Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” w 
Rzeszowie, 

- Konferencja „Inwestycja w siebie sukcesem w karierze i w biznesie” 
zorganizowana przez PUP w Tarnobrzegu, gdzie wśród prelegentów był również 
Dyrektor Podkarpackiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
Rzeszowie, który przedstawił formy wsparcia pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne ze środków finansowych PFRON. 

Doradcy klienta instytucjonalnego kontaktując się z pracodawcami telefonicznie, 
czy w siedzibie firmy, czy też podczas ich wizyt w Urzędzie np. przyjmując oferty 
pracy, aktualizując karty pracodawcy pytali także o możliwość zatrudnienia w ich 
firmach osób niepełnosprawnych. 

Upowszechniali informacje dotyczące działań ułatwiających pracodawcom 
tworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Przedstawiali 
korzyści wynikające z ich zatrudnienia. 

Doradcy klienta instytucjonalnego nawiązali kontakt z 602 pracodawcami. 

PUP  Tarnobrzeg  

Cel operacyjny B.3. Zintegrowany system pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 

Realizacja dotychczasowej oferty terapeutycznej. WTZ, Gmina 
Tarnobrzeg 

Wsparcie działań organizacji pozarządowych  
i instytucji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. 

Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie , ich rodzin i 
opiekunów. 

Gmina Tarnobrzeg 

Sandomierskie 
Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół 
Zdrowia 
Psychicznego 
Nadzieja 

Realizacja i doskonalenie szerokich ofert terapeutycznych adresowanych i 
dostosowanych do potrzeb, trudności i możliwości osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, w tym wdrażanie innowacyjnych metod, sposobów 
rehabilitacji (szkolenia kadry). 

Dyrektorzy, 
nauczyciele 
wychowawcy, 
specjaliści 
zatrudnieni w 
szkołach i 
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placówkach 
oświatowych 
prowadzonych przez 
Miasto Tarnobrzeg, 
Organizacje 
pozarządowe, ŚDS 

Udział pracowników socjalnych MOPR w szkleniu zorganizowanym przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy  z zakresu „Trening umiejętności 
komunikacyjnych”. 

Doskonalenie kadry nauczycieli – specjalistyczne studia i kursy.  Stała współpraca 
szkoły z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną. 

Organizacja i prowadzenie szkoleń dla kadry pracującej z osobami z 
niepełnosprawnością, w tym w szczególności z zaburzeniami psychicznymi. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Dyrektorzy, 
nauczyciele 
wychowawcy, 
specjaliści 
zatrudnieni w 
szkołach i 
placówkach 
oświatowych 
prowadzonych przez 
Miasto Tarnobrzeg 

DPS, Urząd Miasta, 
MOPR, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych. 

MOPR 

 Prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA.  

Prowadzenie spotkań grupy wsparcia „Kolejny krok”. 

Prowadzenie Klubu Samopomocy, Punktu Wsparcia i Pomocy Terapeutycznej dla 
Osób po Kryzysie Psychicznym i ich Rodzin, Grupy Wsparcia  dla Rodzin Osób 
Niepełnosprawnych, chorujących psychicznie, w tym realizacja szkoleń 
psychoedukacyjnych.  

Grupa socjoterapeutyczna z udziałem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – 
zajęcia socjoterapeutyczne. 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – spotkania 
o charakterze grupowym. 

MOPR 

Zespół ds. pracy 
socjalnej i usług 
pomocy społecznej 
na rzecz osób  z 
problemami 
uzależnień 

Zespół ds. pracy 
socjalnej i pomocy 
społecznej na rzecz 
osób z problemami 
zdrowia 
psychicznego 

ŚDS. Stowarzyszenie 
„Maja”, 
Stowarzyszenie 
„Ogniwo” 

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, 
Placówki Oświatowe, 
Rodzice 

Opracowanie i prowadzenie spotkań grupy wsparcia „Kolejny krok”. Prowadzenie 
pracy socjalnej z uczestnikami grupy wsparcia. 

MOPR - Zespół ds. 
pracy socjalnej i 
usług pomocy 
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Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, treningu psychologicznego, rozmów 
wspierających. 

Udzielanie wsparcia (socjalne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne) osobom z 
niepełnosprawnością, w tym przewlekle chorym psychicznie, niepełnosprawnym 
intelektualnie, wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych  
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w zaspakajaniu niezbędnych 
potrzeb życiowych. 

Prowadzenie przez  Stowarzyszenie im. Marii Delimaty „Maja”:- punktu Wsparcia 
dla osób i rodzin dotkniętych doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego przez 
Stowarzyszenie im. Marii Delimaty „Maja” - bezpłatne porady, wsparcie i pomoc 
psychologiczna, terapeutyczna oraz praca socjalna. Specjaliści świadczyli swoje 
usługi nie tylko w Punkcie Wsparcia ale również w miejscu zamieszkania 
zainteresowanych osób.  

społecznej na rzecz 
osób z problemami 
zdrowia 
psychicznego 

Organizacje 
pozarządowe, ŚDS, 
WTZ,  MOPR, PP-P, 
Placówki oświatowe 

Stowarzyszenie 
„Maja” im. Marii 
Delimaty 

Cel operacyjny B.4. Dążenie do pełnej integracji oraz wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością 

Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi np. od alkoholu w tym rozmowy w 
celu uświadomienia mieszkańców o skutkach negatywnych; rozmowy  
z psychologiem, rozmowy z policją; kierowanie do klubu AA czy przychodni leczenia 
uzależnień; ostatecznie przymusowe leczenie. 

Tematyczne lekcje wychowawcze. 

Pomoc psychologa i pedagoga konsultacje. 

Interwencja w sytuacjach kryzysowych. 

Prowadzenie Punktu Drogowskaz. 

Kontynuowanie spotkań samopomocowej grupy wsparcia dla osób z syndromem 
DDA. 

Po Podejmowanie współpracy ze specjalistami z instytucji d/s rozwiązywania 
problemów uzależnień i współuzależnień. Podjęcie współpracy ze wspólnotą  AA, 
Arkadia  i Al.-ANON. 

T Prowadzenie wypożyczalni literatury fachowej  dotyczącej zagadnień uzależnień i 
współuzależnień  dla mieszkańców Tarnobrzega.  

Interwencje w sytuacjach kryzysowych – konsultacje, warsztaty szkoleniowe, 
punkty pomocy, terapia. 

Udział uczestników DDP w projekcie „AS III” Stowarzyszenia Esteka w ramach 
rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Uczestnicy 
brali aktywny udział w zajęciach tanecznych, wycieczkach rowerowych, zajęciach 
artystycznych, marszach nordic walking, zajęciach z języka angielskiego oraz kursu 
komputerowego. 

Propagowanie kampanii społecznych o charakterze ogólnokrajowym i lokalnym – 
Przystąpiono do XV Kampanii Białych Serc „Zanim to się stanie” – Europejskiego 
Solidarnego Protestu Przeciwko Narkomanii i Przemocy. Zorganizowanie spotkania 
informacyjnego w ramach pracy Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy 
MOPR pn.” Zanim to się stanie” 

Kształtowanie i zwiększanie świadomości uczniów w zakresie dostrzegania i 
rozumienia problemów osób niepełnosprawnych. 

Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości społeczeństwa 
dotyczący niepełnosprawności, choroby psychicznej, służących przełamaniu 
stereotypów społecznych, szeroko rozumianej profilaktyce.  

DPS 

Placówki oświatowe 

Zespół d/s pracy 
socjalnej i usług 
pomocy społecznej 
na rzecz osób z 
problemem 
uzależnień- MOPR 

PP-P, Placówki 
Oświatowe, Policja, 
MOPR, Sąd, rodzice 

Stowarzyszenie 
Esteka, DDP 

MOPR ,PIK, Zespół 
Pracowników 
Socjalnych i 
Poradnictwa 
Specjalistycznego 

rodzice, placówki 
oświatowe, ŚDS, 
WTZ 

ŚDS, Organizacje 
pozarządowe, 
placówki oświatowe, 
DDP, WTZ PP-P, 
MOPR 

Działanie realizowane na bieżąco poprzez udział  
w wystawach, wernisażach, przeglądach artystycznych, koncertach, konkursach 

DPS,  ŚDS, DDP,  
organizacje 
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artystycznych, piknikach, imprezach społecznych, kulturalnych, sportowych  
i turystycznych tj.:  Dzień Godności Osób  
z Niepełnosprawnością  Intelektualną, Dni Solidarności z Osobami Chorymi na 
Schizofrenię, Dzień Inwalidy Wzroku, Przegląd Twórczości Środowiskowych Domów 
Samopomocy, Pora dla Seniora, Aktywni Razem, Aktywni Seniorzy, Blisko, daleko – 
razem,  Piknik integracyjny promujący rodzicielstwo zastępcze, spotkania 
opłatkowe  
i wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Kiermasz Zdrowia i Urody, Przegląd Piosenki 
Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych, Senioriada, warsztaty, spotkania połączone z 
występami dzieci i młodzieży, spotkania tematyczne z ciekawymi osobami 
obejmujące różne dziedziny życia itp. 

pozarządowe,  WTZ, 
placówki edukacyjne, 
MOSiR, Tarnobrzeski 
Dom Kultury, 
Biblioteka Publiczna i 
Pedagogiczna, 
MOPR, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, 
Stowarzyszenie 
ESTEKA, 
Stowarzyszenie 
Przyjaciele Sielca, 
Stowarzyszenie 
Amazonek Pomocna 
Dłoń, 

 Kontynuowano aktualizację stron internetowych placówek, stowarzyszeń, 
instytucji i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w 
zakresie informacji dotyczących wydarzeń, imprez, ofert  edukacyjnych, 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych, programów celowych, zadań realizowanych na 
rzecz  osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. 

Współpraca instytucji, organizacji i stowarzyszeń w zakresie  działań 
monitorujących potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością, możliwości 
pomocy, terapii, rehabilitacji i wsparcia. 

Kolportaż folderu placówki (ŚDS), promującego i informującego o działalności i 
możliwościach pomocy, świadczonych usługach; 

Zebranie i uaktualnianie  bazy danych o działających instytucjach, organizacjach, 
stowarzyszeniach na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie Tarnobrzega 
oraz ich działalności.  

Przygotowywanie okolicznościowych gazetek szkolnych. 

Organizacja zajęć z okazji Dnia Autyzmu, których celem jest poznanie istoty tego 
zaburzenia, podnoszenia świadomości oraz akceptacji dla osób z autyzmem i 
Zespołem Aspergera. 

Stowarzyszenia, 
organizacje 
pozarządowe, 
instytucje,  placówki 
z terenu miasta 
Tarnobrzega, MOPR, 
Gmina Tarnobrzeg, 
ŚDS 

ŚDS, MOPR, 
Organizacje 
pozarządowe, media 

ŚDS 

SP nr 4 

W 2019 PUP w Tarnobrzegu pozyskał środki z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych w ramach której zaktywizowano 23 osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako bezrobotne.  

Ponadto osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zarejestrowane jako 
bezrobotne są uwzględniane  
w projektach współfinansowanych z EFS na zasadzie parytetu, w proporcji 
procentowej analogicznej do aktualnego odsetka w rejestrach bezrobotnych. 

PUP Tarnobrzeg 

08 maja 2019 r. - Europejski Dzień godności osób niepełnosprawnych w trakcie 
którego Urząd promował możliwość aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych 
prezentując na stoisku posiadane oferty pracy dla osób niepełnosprawnych oraz 
dostępne formy aktywizacji zawodowej. 

28 listopada 2019 r. - Konferencja „Rehabilitacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami - teraźniejszość i przyszłość"” - Celem konferencji było 
przybliżenie tematyki rehabilitacji zawodowej rozumianej jako ułatwienie dla osób 
niepełnosprawnych uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia na 
przykładzie zakładów pracy chronionej oraz warsztatów terapii zajęciowej 

PUP Tarnobrzeg 

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, 

Placówki Oświatowe 

WTZ przy Parafii 
MBNP w 
Tarnobrzegu 
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Ze środków PFRON zaktywizowano 19 osób w tym 15 osób objęto stażami, a 3 
osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, a 1 osoba podjęła 
zatrudnienie w ramach wyposażenia stanowiska pracy.  

Osoby niepełnosprawne zostały objęte :  pośrednictwem pracy 100% 
zarejestrowanych. Ze środków FP zaktywizowano:  staż podjęło 17 osób, pracę w 
ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjęło 30 osób, 2 osoby 
rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,  9 osób zostało zatrudnionych 
w ramach wyposażenia stanowiska pracy. 

Warsztaty zawodoznawcze, konsultacje, porady. 

Doradztwo zawodowe – pomoc w wyborze kierunku kształcenia. 

Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ – zajęcia teoretyczne z doradca 
zawodowym  

Organizacja 3 – miesięcznych praktyk zawodowych dla uczestników WTZ. 

Doradztwo zawodowe, współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej, realizowanie projektów szkoleniowych, kursów doskonalenia. 

Pomoc doradcy zawodowego w zakresie zaplanowania dalszej edukacji lub 
poszukiwania pracy. Realizacja cyklicznych spotkań  z doradcami zawodowymi 
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pro Carpatia, Stowarzyszeniem „Nowa 
Perspektywa” celem realizacji projektów aktywizacji zawodowej „Akcja!-Nowe 
Kwalifikacje i Praca”, „Chcemy być aktywni” - realizacja kursów, szkoleń, staży 
zawodowych; Aktywizacja uczestników ŚDS w celu podjęcia zatrudnienia oraz 
poszukiwania możliwości aktywizacji poza Placówką. 

Z poradnictwa zawodowego skorzystało 11 osób niepełnosprawnych (porady 
indywidualne). 

Organizacja Konferencji „Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. 

Otwarcie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i 
wspomagającego. 

Zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców pt „Mój świat na niebiesko”. 

W ramach Obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu zorganizowano 
Inauguracje Obchodów w Przedszkolu. 

Działania wolontaryjne - zbieranie nakrętek na rzecz  dzieci z niepełnosprawnością. 

Dyrektorzy, 
nauczyciele 
wychowawcy, 
specjaliści 
zatrudnieni w 
szkołach i 
placówkach 
oświatowych 
prowadzonych przez 
Miasto Tarnobrzeg 

ŚDS 

PUP Tarnobrzeg 

Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej i 
Rehabilitacji „Bo 
mogę 

MOPR 

Przedszkole nr 7 

Wykonanie w budynku szkoły podjazdów dla wózków. Zespół Szkół nr 1 

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 

Warsztaty dla opiekunów rodzinnych w ramach kampanii społecznej „opiekun 
rodzinny nie musi być sam”. 

MOPR 

Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej i 
Rehabilitacji „Bo 
mogę” 

Program „Asystent Seniora” wprowadzenie usługi asystenta osoby 
niepełnosprawnej, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Działania wspierające edukację i rehabilitację  osób chorych, starszych , z 
niepełnosprawnością i ich rodzin.  

MOPR 

Caritas Diecezji 
sandomierskiej 

Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób 
 z niepełnosprawnością m. in. poprzez  zapewnienie dostępu do nowoczesnych 

MOPR 

Stowarzyszenie 
Esteka, DDP 
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technologii w usługach opiekuńczych takich jak usługa teleopieki w miejscu 
zamieszkania oraz poza nim. 

Organizacja kursów komputerowych. 

Zakup aparatu do ultradźwięków wraz z bezobsługową głowicą, - fotela 
rehabilitacyjnego do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, bieżni. 

Realizacja przez Gminę Tarnobrzeg pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. 

Zakup materiałów dydaktycznych, programów komputerowych dla uczniów 
niepełnosprawnych.  

Wykorzystanie urządzeń przenośnych do komunikacji alternatywnej dla 
niepełnosprawnych uczniów. 

Samodzielny 
Publiczny Ośrodek 
Rehabilitacji 
Leczniczej 

MOPR 

SP nr 4 

Zespół Szkół nr 1 
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Obszar priorytetowy: RODZINA  

Cel operacyjny C.1. Program wsparcia rodzin. 

XXV Familiada Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
Tarnobrzegu. 

Zdrowy Tryb życia i zapobieganie zjawiskom patologicznym. 

Organizacja pikników integracyjnych, festynów rodzinnych, 
Dni Otwartych Szkoły,  uroczystości klasowych z okazji 
rodzinnych świąt. 

„Rodzinny Tarnobrzeg” – cykl wydarzeń obejmujący 
bezpłatną ofertę kulturalną, sportową, rekreacyjną, 
edukacyjną adresowaną do każdego mieszkańca. 

Organizacja uroczystości: Dzień Mamy i Taty;  „Dzień Babci i 
Dziadka , spotkania grupowe integracyjne, występy 
przedszkolaków, kiermasze,  zabawy i konkursy. 
Integrowanie społeczności lokalnej. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 
Sandomierskiej 

Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej w 
Tarnobrzegu – Sobowie 

SP nr 4 

Urząd Miasta Tarnobrzega Biuro Promocji 
Miasta i Współpracy z Mediami 

Przedszkole 7 

Punkt konsultacyjny dla rodziców- dyżur pedagogów 
szkolnych w czasie zebrań  
i konsultacji nauczycielskich. 

Działania w ramach czesnego wspomagania rozwoju 
dziecka i programu za życiem. 

SP nr 4 

Zespół Szkól nr 1 

Dziki zachód nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 

Taneczna Podróż po Europie. 

Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. 

Realizacja programów z udziałem rodziców „Trzymaj 
Formę”. 

Stowarzyszenie Katana 

Stowarzyszenie „Nasz Sobów” 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Tarnobrzegu 

SP nr 4 

Cel operacyjny C.2. Zbudowanie zintegrowanego systemu pieczy zastępczej. 

Zadanie realizowane przez MOPR Tarnobrzeg poprzez 
umieszczanie  dzieci pozostających bez opieki rodziców w 
pieczy zastępczej. 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 

Zapewnienie opieki potrzebującym dzieciom w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego 

MOPR  Tarnobrzeg 

Dom Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom 
Dziecka  
w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 17 

Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Tarnobrzegu 

Utworzenie nowych rodzin zastępczych. Sad Rejonowy w Tarnobrzegu III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich 

 Piknik Rodzinny połączony z Dniami Rodzicielstwa 
Zastępczego, (maj 2019 r.,). 

 Wycieczka Integracyjna do Energylandii w Zatorze dla 
Rodzin Zastępczych, (lipiec 2019 r.,). 

MOPR – Zespól Pieczy Zastępczej 
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 Spotkanie Świąteczno-Wigilijne Rodzin Zastępczych 
(grudzień 2019). 

Opracowanie Indywidualnych Programów 
Usamodzielnienia. 

Pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej 

Szkolenia Rodzin Zastępczych. 

Współpraca z MOPR- system pieczy zastępczej, z 
asystentami rodziny, z sądem- kuratorami zawodowymi i 
społecznymi, z policją- dzielnicowi oraz policjanci do spraw 
profilaktyki. 

MOPR – Zespól Pieczy Zastępczej 

SP nr 4 

Etapowa ocena realizacji programów  usamodzielnienia ( 
aktualizacja sytuacji usamodzielnianych wychowanków). 

Pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej. 

Udzielanie specjalistycznego poradnictwa 
usamodzielnianym wychowankom. 

Specjaliści MOPR: 

- psycholog, 

- pedagog, 

- prawnik 

Przyznanie usamodzielnianym wychowankom pieczy 
zastępczej pomocy finansowej  i mieszkaniowej. 

Dyrektor MOPR działający z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

Przeznaczenie 2 mieszkania  chronionego treningowego na 
potrzeby  pełnoletnich  niepełnosprawnych wychowanek, 
które opuściły  rodzinną piecze zastępczą. 

MOPR Tarnobrzeg 

Cel operacyjny C.3. Rozwój usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy 
społecznej, organizacje pozarządowe i inne podmioty. 

Indywidualna współpraca z pedagogami szkolnymi  
w zakresie organizowania zabezpieczenia socjalnego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

MOPR , Placówki Oświatowe 

Prowadzenie poradnictwa i terapii psychologicznej – 1282 
porad – 1 psycholog. 

Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego w ramach pracy 
pedagoga -1- pedagog.  

Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego  
i rodzinnego w ramach pracy 4 asystentów rodziny. 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców.  

Program Profilaktyki Uzależnień „Nałogi-droga donikąd” 
spektakl muzyczno-słowny Jacek Dewódzki z zespołem. 

MOPR Tarnobrzeg 

pedagog MOPR 

SP nr 4 

Tarnobrzeski Dom Kultury 

Objęcie wsparciem asystenta rodziny 43 rodzin  
w których funkcjonuje 96 dzieci. Zatrudnienie na umowę o 
pracę 4 asystentów rodziny. 

MOPR Tarnobrzeg 
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Kontynuowanie pracy Zespołu Asysty rodzinnej MOPR. 

Zespół Asysty Rodzinnej MOPR- zorganizował  
2 szkolenia dla rodziców objętych wsparciem asystentów 
rodziny mające na celu podniesienie kompetencji 
wychowawczych. 

Zespół Asysty Rodzinnej MOPR- przeprowadził  
6 zajęć profilaktyczno- artystycznych dla dzieci  
z rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny. 

Zespół Asysty Rodzinnej MOPR- Zaaranżowane  
2 zajęcia integracyjne w bibliotece z udziałem czytelników i 
dzieci objętych wsparciem asysty rodzinnej. 

Zespół Asysty Rodzinnej MOPR- organizacja  
2 spotkań profilaktycznych dzieci z rodzin objętych 
wsparciem asystentów rodziny  
z funkcjonariuszem policji z Zespołu ds. Profilaktyki 
Społecznej, Nieletnich i Patologii.  

Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki  
w Pacanowie dla dzieci z rodzin objętych wsparciem 
asystentów rodziny. 

Organizacja 1 posiedzenia Zespołu multiprofesjonalnego na 
rzecz rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny. 

MOPR 

Cel operacyjny C.4. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji rodziny. 

Zapewnienie rodzinom z dziećmi zabezpieczenia 
lokalowego w mieszkaniach chronionych treningowych. 

Opiniowanie sytuacji rodzin ubiegających się  
o przydział mieszkań socjalnych. 

MOPR 

Działania na rzecz rodzin i dzieci. Udzielanie wsparcia 
emocjonalnego, poradnictwa socjalnego, informacji o 
możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa    ( 
prawnego ,psychologicznego, pedagogicznego).Wejścia 
interwencyjne  
w środowiska. Udzielanie informacji osobom  
i rodzinom o przysługujących formach pomocy. 
Opiniowanie do Sądu. Towarzyszenie rodzinie  
w rozwiązywaniu i przezwyciężaniu trudności wynikających 
z dysfunkcji. 

Współpraca z asystentami rodziny, pedagogami szkolnymi, 
kuratorami sadowymi, policją. 

Poradnictwo dla rodziców ze strony nauczycieli  
i specjalistów zatrudnionych w szkołach. 

MOPR 

Szkoły i Przedszkola na terenie miasta 

Współpraca z organizacji  pozarządowymi mającymi na celu 
propagowanie trzeźwego życia. 

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy . 

Klub Abstynenta Krokus 

Stowarzyszenie kobiet wobec przemocy 
alkoholowej w rodzinie. 

SP nr 4 
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Udzielanie rad, prowadzenie konsultacji dla rodzin 
dysfunkcyjnych, współpraca z organami wspomagającymi 
szkołę. 

Objęcie pomocą pedagogiczną dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

Prowadzenie dwóch środowiskowych ognisk 
wychowawczych w Tarnobrzegu.  

Harcówka-Harcerska świetlica socjoterapeutyczna. 

Świetlica Socjoterapeutyczna.  

Stop uzależnieniom.  

Prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej.  

Świetlica socjoterapeutyczna -Parafia Sobów.  

Razem do przodu.  

Świetlica socjoterapeutyczna. 

Świetlica środowiskowa -socjoterapeutyczna. 

Miej odwagę odmów. 

MOPR 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

ZHP-Hufiec Tarnobrzeg 

Parafialny oddział akcji katolickiej w parafii 
miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Caritas Diecezji Sandomierskiej 

Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej 

Stowarzyszenie „Esteka” 

Stowarzyszenie Przyjaciele Sielca 

Kobiety wobec przemocy 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Okręgowy w Tarnobrzegu 

Prowadzenie nieodpłatnych zajęć wyrównawczych przez 
pedagoga – 7 dzieci objętych wsparciem. 

Trzeźwo, zdrowo, kolorowo. 

Sportowo-rekreacyjne zajęcia sekcji ULKS Dzikowiak. 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe.  

Pozalekcyjne zajęcia sportowe. 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne.  

Pozalekcyjne zajęcia sportowe 

Trzymaj formę  

Podwórkowa liga mistrzów  

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, kołach 
zainteresowań. Działalność kół zainteresowań: 
informatyczne i kodowania x4, matematyczne x 3, sportowe 
x4, plastyczne, chemiczne, szachowe, dziennikarskie, 
językowe, rozwijania inteligencji wielorakich. 

Zajęcia dodatkowe w szkole – zajęcia wyrównawcze, kółka 
zainteresowań  np. siatkówka, piłka nożna, zajęcia z 
matematyki, zajęcia z przedmiotów zawodowych. 

MOPR 

Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła 

ULKS Dzikowiak 

Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe INTER-
AKCJA 

UKS Budowlanka 

Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła 

UKS Kopernik 

UKS Dzikowiak 

Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła 

SP nr 4 

Zespół Szkól im. S. Staszica 

Dziękuje nie pije -edycja 2019. 

Karate na sprzęcie-samoobrona w teorii i praktyce 

Smeczem w promile – Z rakietą po trzeźwość i zdrowie-
druga edycja. 

Działalność klubu modelarskiego SMR Dragon. 

Szkolenie dzieci i młodzieży w Tarnobrzeskim Klubie 
Szachowym. 

Jestem wolny od nałogów. 

Stowarzyszanie Estek 

Tarnobrzeski klub karate „Kyokushin Katate 

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Klub Tenisowy 

Stowarzyszenie modelarzy redukcyjnych 
Dragon 

Tarnobrzeski Klub Szachowy 

ULKS Dzikowiak 

Stowarzyszenie ESTEKA 
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Razem do przodu-edycja 3. 

Copacabana 2019 nad Jeziorem Tarnobrzeskim.  

Zajęcia na sprzęcie -podstawy karate.  

Organizacja miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Organizacja wycieczek, wyjść do kina, na spektakle 
teatralne, Organizacja Tarnobrzeskich Dni Nauk Ścisłych. 

 Ferie w Mieście,   Lato w Mieście. 

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków  
Piłki Siatkowej 

Kyokushin Karate 

Okręgowy Polski związek Wędkarski 

SP4 

Urząd Miasta Tarnobrzega Wydział Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

Sfinansowanie pobytu dzieci z rodzin ubogich 
 i dysfunkcyjnych na kolonii letniej. 

Organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów 
 i kolonii. 

Kolonie w Iwoniczu Zdrój. 

OSP w Tarnobrzegu OS. Zakrzów. 

ZHP Hufiec Tarnobrzeg 

Stowarzyszenie ESTEKA 

Stowarzyszanie Światło i Życie 

Kolonia Letnia 

MOPR 

Stowarzyszanie „Towarzystwo Przyjaciół 
Zakrzowa” 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i 
młodzieży- członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu miasta Tarnobrzega 

Harcerska Akcja Letnia 

Wesołe wakacje 

Organizacja wypoczynku letniego w postaci 
obozów i kolonii 

Stowarzyszanie „Kobiety wobec Przemocy 
Alkoholowej w Rodzinie 
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Obszar priorytetowy: STAROŚĆ, UBÓSTWO, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE  

Cel operacyjny D.1. Ukształtowanie pozytywnych postaw w społeczności lokalnej wobec integracji osób 
starszych. 

Aktywni Seniorzy 

Muzeum posiada podpisaną umowę o współpracy  
z UTW w Tarnobrzegu. 

Uniwersytet trzeciego wieku 

MHMT 

Realizacja programu „Tarnobrzeg dla Seniorów”  oraz 
wdrożenie do realizacji programu „ Asystent Seniora”  
których  głównym celem jest poprawa funkcjonowania 
niesamodzielnych osób starszych w miejscu ich 
zamieszkania. 

Aktywni Seniorzy 

Aktywni Razem I 

Piknik sportowo-rekreacyjny 

Dzień Seniora 

Zdrowy i  aktywny senior  

AS III Aktywny Senior  

Szkolenie seniorów w zakresie umiejętności i porozumienia 
się oraz umiejętności prac w grupie. 

MOPR 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Stowarzyszenie Esteka 

Stowarzyszanie Ocice 

Stowarzyszanie Fitneska 

Stowarzyszanie Esteka 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Współpraca z  instytucjami publicznymi, placówkami służby 
zdrowia, parafiami, organizacjami  pozarządowymi, 
lokalnymi mediami w zakresie pomocy osobom starszym. 

MOPR 

Pora dla seniora Stowarzyszenie Przyjaciele Sielca 

Objęcie pomocą socjalną osób starszych nie posiadających 
uprawnień do emerytury. 

Informowanie osób starszych o zajęć prowadzonych przez 
ośrodki wsparcia. 

MOPR 

Program Tarnobrzeg dla Seniorów” oraz „Asystent Seniora” 
rozszerzenie oferty usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania osoby starszej i chorej poprzez wprowadzenie 
usług opiekuńczych, w tym także w  formie pomocy 
sąsiedzkiej, wprowadzenie usługi teleopieki w miejscu 
zamieszkania oraz poza nim. 

Działania wspierające edukację i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych oraz poprawę sytuacji ich rodzin. 

Prowadzenie Punktu Wsparcia dla osób chorujących ich 
rodzin i opiekunów.  

Warsztaty w ramach kampanii społecznej „Opiekun rodziny 
nie musi być sam”.  

Organizacja konferencji Rehabilitacji zawodowa osób 
niepełnosprawnych. 

MOPR 

Caritas Diecezji Sandomierskiej 

Stowarzyszenie „Nadzieja” 

Stowarzyszenie Opieki Hospitalizacyjnej i 
Rehabilitacji Społecznej 

Stowarzyszenie Opieki Hospitalizacyjnej i 
Rehabilitacji Społecznej 
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Udział osób starszych w „Kiermaszu zdrowia i urody” Udział  
w Pikniku pn. „Bądźmy razem” i w Dniach solidarności z 
osobami chorymi na schizofrenię. 

Cykliczna impreza „Senioriada”. 

Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Jasełka rodzinne. 

MOPR 

Zespół ds. pracy socjalnej i usług pomocy 
społecznej na rzecz osób starszych. 

Tarnobrzeski Dom Kultury, 

Szkoły Podstawowe  
i Przedszkola na terenie Tarnobrzega 

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób 
starszych w miejscu zamieszkania. Liczba zrealizowanych 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 24 528 

MOPR 

Projekt „ Tarnobrzeg dla Seniorów” oraz „ Asystent Seniora”  
zainicjowanie realizacji usług opiekuńczych w formie 
pomocy sąsiedzkiej.  

Liczba zrealizowanych inicjatyw promocyjnych na rzecz 
pomocy sąsiedzkiej - 2 

MOPR 

„Informator seniora” – publikacja ukazująca się dwa razy w 
roku. 

Urząd Miasta Tarnobrzega Wydział Edukacji 
oraz Biuro Promocji Miasta i Współpracy z 
Mediami. 

Cykliczna impreza „Senioriada”. Tarnobrzeski Dom Kultury 

Publikacje na łamach „Merkuriusza Tarnobrzeskiego”. Urząd Miasta Tarnobrzega Biuro Promocji 
Miasta i Współpracy z Mediami. 

Cel operacyjny D.2. Rozwój działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i poprawy warunków życia osób i 
rodzin żyjących w biedzie. 

Prowadzenie stałej diagnozy potrzeb mieszkańców miasta 
w zakresie zabezpieczenia socjalnego poprzez 
wielokierunkową działalność zawodową pracowników 
pomocy społecznej.  

Liczba mieszkańców miasta korzystających z pomocy MOPR 
zgodnie z art.7 Ustawy o pomocy społecznej -1295 w tym 
osób w rodzinach 2447 

MOPR 

Wsparcie finansowe działalności Tarnobrzeskiego Banku 
Żywności w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu 
pomocy społecznej Program  Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Najbardziej Potrzebującym.  Celem programu jest 
dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej 
potrzebujących. tj. ubogich, niepełnosprawnych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Urząd Miasta Tarnobrzega 

MOPR 

Wsparcie w postaci paczek żywnościowych. 

Realizacja działań towarzyszących w formie spotkań 
tematycznych. Produkty żywnościowe wydawane są w 12 

MOPR Tarnobrzeg 

pełni w PO PŻ funkcję Organizacji 
Partnerskiej Lokalnej dla 6  osiedli 
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punktach  na terenie miasta Tarnobrzega w określonych 
dniach i godzinach. 

Podprogram 2018 okres realizacji:. 

sierpnia 2018-czerwiec 2019 

 z pomocy 1.427 beneficjentów 

Udział w Programie „Szlachetna Paczka” 

(Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Miechocin, 
Ocice, Mokrzyszów, Sobów) na terenie, 
których nie działają organizacje pozarządowe 
mogące dystrybuować powyższą żywność. 

Urząd Miasta Tarnobrzega Biuro Promocji 
Miasta i Współpracy z Mediami 

Organizacja Szlachetnej Paczki (5-cio osobowa rodzina); 
Organizacja koncertu charytatywnego (3 uczniów); 
Zbiórki zabawek, środków chemicznych dla domu dziecka. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ZSS, Fundacją Tu 
jestem. 

Zespół Szkół im. S. Staszica 

Zespól Szkół nr 1 

Podjęcie  współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna „ w 
zakresie akcji „Szlachetna Paczka” 

Prowadzenie działań towarzyszących niefinansowanych 
realizowanych  w ramach PO PŻ 2014-2020 dla 6 
tarnobrzeskich osiedli w Podprogramie 2018 okres realizacji  
sierpień 2018 -czerwiec 2019 

Spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi poniżej 15 r 
życia korzystających  z pomocy żywnościowej PO PŻ w 
formie bezpłatnych warsztatów tworzenia  maskotek 

Prelekcja nt. działalności Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia 
Wsparcie 

Bezpłatny pokaz samoobrony dla beneficjentów POPŻ 

Rozpowszechnienie ulotek  tematycznych  dotyczących 
Honorowego Krwiodawstwa pn.”Podziel się sercem zostań 
Krwiodawcą” 

Warsztaty ekonomiczne 

Warsztaty  dietetyczne  

Warsztaty niemarnowania  żywności 

MOPR 

MOPR 

MOPR, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
WSPARCIE  w Tarnobrzegu 

MOPR Tarnobrzeg Jan Nowak 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Ocice 

MOPR Tarnobrzeg Zarząd Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności 
w Tarnobrzegu 

Stowarzyszenie  Tarnobrzeski Bank Żywności 
w Tarnobrzegu 

Stowarzyszenie  Tarnobrzeski  Bank Żywności 
w Tarnobrzegu 

Zapewnienie gorącego posiłku w formie zup dla osób 
potrzebujących z terenu miasta Tarnobrzega. 

Realizacja wieloletniego programu „  Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020.  

Zapewnienie gorącego posiłku dla 80 osób dziennie 

W 2019 roku  z gorącego posiłku skorzystało łącznie 281 
osób ( dzieci i osoby dorosłe) 

348 osobom udzielono wsparcia w formie świadczenia 
pieniężnego 

MOPR 

Cel operacyjny D.3. Tworzenie warunków wychodzenia  z bezdomności. 

Zapewnienie 10 lokali z zasobu gminy  z przeznaczeniem na 
lokale chronione. 

W 2014r. został oddany do użytku budynek przy ul. 
Wędkarskiej 3 w Tarnobrzegu, w którym znajduje się 8 

MOPR 
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mieszkań chronionych  z dniem  30 marca 2018r. 
przekształcone na mieszkania chronione treningowe. 

Oddane do użytku w 2016 r. lokale socjalne usytuowane w 
budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 10A w Tarnobrzegu nie 
uległy zbyciu ani też nie zmienił się ich sposób użytkowania.  

Budynek przy ul. Wędkarskiej 3 w Tarnobrzegu – 8 
mieszkań chronionych treningowych. 

W 2019 r w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 16 
osób w tym 4 rodziny i 6 osób samotnych 

Kontynuowanie działań Zespołu ds. pracy socjalnej i usług 
pomocy społecznej na rzecz osób bezdomnych.  

Powierzenie zadania prowadzenia  poszerzonej pracy 
socjalnej z osobami bezdomnymi  3-pracownikom 
socjalnym MOPR 

MOPR 

Udzielenie schronienia w formie tymczasowego pobytu w 
Schronisku. 

52 osobom bezdomnym udzielono wsparcia w 2019 r. 
poprzez wydanie decyzji o udzieleniu  schronienia w formie 
tymczasowego pobytu    w schronisku. 

2 osoby bezdomne wymagające wsparcia  ze względu na 
wiek chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej  
opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb 
życiowych ale nie wymagające usług w zakresie 
świadczonym przez jednostkę całodobowej  opieki 

Schronisko dla bezdomnych w Tarnobrzegu 
prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką 
MBNP 

w Tarnobrzegu 

Schronisko z usługami opiekuńczymi 
BETSAIDA w Jankowicach 

CARITAS Dom Matki i Dziecka w Przemyślu 

Na terenie miasta funkcjonuje schronisko przy Parafii 
MBNP, które zabezpiecza miejsca noclegowe dla 
bezdomnych w okresie zimy. Skoordynowanie działań 
instytucji i organizacji działających  
w obszarze zabezpieczenia społecznego osób bezdomnych i 
potrzebujących pomocy w okresie zimy.  

Liczba miejsc noclegowych - 40 w miesiącach maj- wrzesień 

45-w miesiącach styczeń -  kwieciem ,październik -grudzień 

MOPR, Policja, Straż Miejska, Parafia-
Schronisko 

Sporządzanie dokumentacji do umieszczenia w Schronisku 
dla bezdomnych 

Zawieranie kontraktów socjalnych z osobami 
przebywającymi w schronisku 

Comiesięczne spotkania pracowników schroniska z 
Zespołem ds. bezdomnych 

Monitorowanie środowisk osób bezdomnych na terenie 
gminy we współpracy z instytucjami zaangażowanymi w 
pomoc osobom bezdomnym 

Obchody „Dnia osób bezdomnych” 

Uzupełnienie kącika czytelniczego 

Przygotowanie spotkania opłatkowego przy współpracy ze 
Schroniskiem. 

MOPR Tarnobrzeg 
 ( Zespół ds. Pracy Socjalnej i Usług Pomocy 
Społecznej na rzecz Osób Bezdomnych 
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 Wsparcie finansowe Punktu  Interwencji Kryzysowej działającego 
przy MOPR  

Finansowanie telefonu zaufania, wsparcie stowarzyszeń służącym 
pomocą osobom uzależnionym 

Prowadzenie punktu „Drogowskaz” 

Prowadzenie spotkań  samopomocowej grupy wsparcia dla osób z 
syndromem DDA 

Podejmowanie współpracy ze specjalistami z instytucji ds. 
rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnieni. 

Prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej problemu 
uzależnień 

Utworzenie i prowadzenie  punktu wypożyczalni literatury 
fachowej dotyczącej problematyki uzależnienia. 

MOPR - 

Zespół ds. pracy socjalnej i usług 
pomocy społecznej na rzecz osób z 
problemami uzależnień 

23-uczestników 

W ramach spotkań grupy wsparcia odbyło się jedno spotkanie 
otwarte w którym uczestniczyli pracownicy socjalni MOPR 

klub abstynenta „krokus” 

stowarzyszenie kobiety wobec 
przemocy alkoholowej 

w rodzinie, MOPR 

kontynuowanie działalności punktu 
pomocy rodzinom osób z 
uzależnieniem 

„ Drogowskaz” 

Harcerski program wychowania w trzeźwości  

Realizacja programów profilaktycznych, udział w spektaklach 
profilaktycznych organizowanych na terenie miasta, realizacja 
warsztatów profilaktycznych organizowanych przez Akademię 
Pozytywnej Profilaktyki na terenie szkoły. Organizacja Dnia 
Tolerancji. 

SP4 

Konferencja –  szkolne Forum na temat „ Handlu ludźmi”- 
spotkania z ekspertami w danej dziedzinie. 

Zespół Szkół im. S. Staszica 

W ramach procedury „Niebieskie Karty” jak w latach poprzednich 
funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy, który realizował zadania zgodne z obowiązującymi 
przepisami ustawy. Do każdego zgłoszenia przemocy w rodzinie 
powoływano Grupę Roboczą, która opracowywała plan pomocy 
rodzinie, a następnie  wdrażała  wcześniejsze ustalenia. 

Niezmiennie od kilku lat  rozprowadzane są ulotki i plakaty 
informacyjne o dostępności wsparcia i placówkach pomocowych 
dla osób doznających przemocy w rodzinie.  

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, z którymi 
podejmowano współpracę to -   124 rodziny. 

Rozdysponowano  około 80 ulotek i  10 plakatów o tematyce 
przemocy w rodzinie w miejscach dostępnych dla mieszkańców 
miasta, w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Realizatorami byli członkowie grup 
roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego wśród których 
obligatoryjnie pracowali pracownicy 
socjalni  MOPR oraz dzielnicowi KMP 

Obsługa administracyjno- techniczna 
leżała po stronie MOPR. 

Kolportażem materiałów 
informacyjnych zajmowali się 
członkowie zespołu 
Interdyscyplinarnego 

W ramach realizowanych przez MOPR w Tarnobrzegu zadań w 
siedzibie przy ul. Kopernika 3 działa telefon zaufania  aktywny w 
czasie dyżurów Punktu Interwencji Kryzysowej przez 7 godzin w 
tygodniu  w godzinach od 17,00-20,00 gdzie osoby uwikłane 

MOPR 

Psycholog MOPR 

MOPR 
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między innymi w przemoc  w rodzinie otrzymują profesjonalne 
wsparcie ze strony osób dyżurujących. 

Oprócz wsparcia dla ofiar przemocy  w rodzinie profesjonalne 
wsparcie zapewniono także osobom co do których istniało 
podejrzenie ,że są sprawcami przemocy w rodzinie MOPR w 
Tarnobrzegu zrealizował  Program oddziaływań korekcyjno - 
edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 
Programie  korekcyjno - edukacyjnym wzięło udział 7 -osób 
stosujących przemoc w rodzinie. Działania realizowane były dwu 
etapowo w ramach spotkań indywidualnych i grupowych ze 
sprawcami przemocy. 

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy.   

Liczba przeprowadzonych rozmów -13 

W okresie sprawozdawczym psycholog MOPR udzielił 247 porad 
osobom dorosłym oraz prowadził terapie psychologiczna  z -7. 

Do udziału w programie  skierowano 7 sprawców przemocy  z 
których program ukończyło- 4 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Tarnobrzegu 

Stowarzyszenie Kobiet Wobec 
Przemocy Alkoholowej 

Członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy systematycznie uczestniczą  w różnego 
rodzaju  resortowych szkoleniach specjalistycznych w celu 
pogłębienia wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem 
wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc. 

Udział pedagoga szkolnego w szkoleniach członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego organizowanych przez MOPR. 

Instytucje realizujące Miejski Program 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 
rodzinie na lata 2017-2022 

SP 4 

Do dyspozycji społeczności lokalnej miasta Tarnobrzega w trybie 
ciągłym są materiały informacyjne w formie ulotek i plakatów, 
których dystrybucja jest realizowana przez przedstawicieli 
instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. 
Przeciwdziałania przemocy w Tarnobrzegu. 

Miej odwagę-odmów.  

Stop uzależnieniom.  

Jestem wolny od nałogów.  

Gazetki okolicznościowe, programy przeciw agresji, Stop 
wulgaryzmom, godziny wychowawcze, spotkania z policjantem. 

Publiczne placówki oświatowe, MOPR 
Tarnobrzeg 

KMP w Tarnobrzegu 

Kuratorska Służba Sądowa 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ULKS 
Dzikowiak 

SP4 

Pozyskano środki na realizację Programu korekcyjno- 
edukacyjnego dla sprawców przemocy.  

Skierowano 7 osób. Program ukończyło 4-osoby 

Zespół ds. pracy socjalnej i usług 
pomocy społecznej  na rzecz osób 
zagrożonych przemocą  w rodzinie 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Tarnobrzega na lata 2014 – 2020 

 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. 

 Osoby zaangażowane w proces pomocy uzależnionym z terenu 
miasta Tarnobrzega. Co rocznie opracowywane  są sprawozdania   
z realizacji Programu w oparciu o roczne analizy skali tego 
zjawiska. Na przestrzeni ostatniego roku obserwowano, że wzrosła 
świadomości społeczna w zakresie przysługujących praw a także 
odpowiedzialności karnej sprawców, co znalazło odzwierciedlenie 
w liczbie prowadzonych procedur. Zarejestrowano 102 nowych 

Urząd Miasta, MOPR, TDK, MOSIR, 
Biblioteka Miejska, Szkoły, 
Stowarzyszenia  i organizacje 
pozarządowe MOPR Tarnobrzeg, 

Zespół Interdyscyplinarny, 

Punkt Interwencji Kryzysowej, 

Prokuratura Rejonowa, 

Sąd Rejonowy, 

KMP Tarnobrzeg,, 
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„Niebieskich Kart” założonych przez upoważnione instytucje tj. 93 -
KMP w Tarnobrzegu, 8-pracownicy socjalni MOPR w Tarnobrzegu, 
1- Publiczne Przedszkole Nr.15 w Tarnobrzegu.  

Prowadzono 124 procedury „ Niebieskie Karty”. Na przestrzeni 
roku odbyło się 498 posiedzeń grup roboczych Zespołu.   

Żandarmeria Wojskowa, 

Placówki Oświatowe- wychowawcze, 

komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

Placówki służby zdrowia, 

Organizacje pozarządowe, 

Przystąpienie do   XV Kampanii BIAŁYCH SERC „Zanim to się stanie” 
– Europejskiego Solidarnego Protestu Przeciwko Narkotykom i 
Przemocy, którego odbiorcami były osoby bezdomne 
przebywające  
w Schronisku dla bezdomnych w Tarnobrzegu. 

 MOPR wspierając kampanię propagowania życia bez narkotyków i 
przemocy i uwzględnił  w swoich działaniach szerzenie tej idei 
wśród dzieci i młodzieży. W związku z   Kampanią Białych Serc  w 
ramach pracy Punktu Interwencji Kryzysowej  działającego w 
MOPR przeprowadzono  spotkanie informacyjne dla pracowników  
MOPR i pedagogów szkolnych pn. „Zanim to się stanie”. 

Organizacja akcji Dzień bez papierosa, Nie pal przy mnie, proszę. 

W ramach zajęć profilaktycznych i wychowawczych udział w 
konkursach o tematyce profilaktycznej. 

MOPR 

SP nr 4 

Szkoły na terenie Tarnobrzega 

Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych szkół. Szkoły na terenie Tarnobrzega 

Aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia naszą szansą sukcesu 
zawodowego. 

XXV Familiada Parafii Matki Boże Nieustającej Pomocy.  

W ramach programu „Szkoła promująca zdrowie”, owoce, 
warzywa i mleko w szkole, udział w konkursach o tematyce 
profilaktycznej. 

Stowarzyszanie Nasza Budowlanka 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Sandomierskiej 

Zespól Szkól nr 1 

Udział w akcjach  charytatywnych” Góra grosza”, Zbieramy 
nakrętki,  Zbiórka darów dla Domu Dziecka w Skopaniu. 

Przedszkole nr 7 

Nawiązanie współpracy z Radą Seniora i Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku. Pomoc przy organizacji uroczystości 
okolicznościowych(święta, Dnia Seniora, innych imprez) 

Program „Tarnobrzeg dla Seniora” ,oraz  program „Asystent 
Seniora”. 

 Liczba osób objętych programami na rzecz wyrównywania szans 
osób starszych  - 52 osoby.. 

Zespół ds. pracy socjalnej i usług 
pomocy społecznej na rzecz osób 
starszych – MOPR 

MOPR 

Stała współpraca Muzeum z ŚZŻAK, TPT, TTH, Stowarzyszeniem 
„Dzików”. 

MHMT 

Program „Tarnobrzeg dla Seniorów” oraz  program „Asystent 
Seniora”.  

Liczba zainicjowanych systemów wsparcia w oparciu o ideę 
pomocy sąsiedzkiej- 8 

MOPR 

Poznawanie potrzeb i oczekiwań  uczniów i rodziców, realizacja kół 
zainteresowań zgodnie z przeprowadzoną diagnozą. 

SP nr 4 
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Projekt „Za życiem”. Zespół Szkół nr 1 
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11.4. POROZUMIENIE RAMOWE O NAWIĄZANIU WSPÓŁPRACY ZAWARTE POMIĘDZY GMINAMI 

TARNOBRZEG, SANDOMIERZ, STALOWA WOLA I NISKO  

 

 W 2019 roku Tarnobrzeg zainicjował powstanie, a następnie prowadził prace, współpracy 
samorządów: Tarnobrzega, Stalowej Woli, Sandomierza oraz Niska. Wspólna inicjatywa w/w 
samorządów nosi nazwę „Czwórmiasto”.  

 Prace nad zawarciem porozumienia pomiędzy zainteresowanymi samorządami były 
prowadzone od początku 2019 roku. Zauważono, że Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Sandomierz oraz Nisko, 
wraz z okalającymi je powiatami, liczą ponad 350 tys. mieszkańców, tj. nieco więcej niż Rzeszów (wraz 
z powiatem). Uznano, że liczba da daje podstawę do rozwoju przyszłych strategii rozwoju 
z uwzględnieniem aspektu budowy aglomeracji Czwórmiasta. 

 W toku prac przygotowawczych do zawarcia formalnego Porozumienia, zidentyfikowano 
wstępnie obszary współpracy, które będą mogły być realizowane w pierwszej kolejności. Wskazano 
m.in. na następujące obszary: 

1. Wspólne działania na rzecz optymalnego układu dróg ekspresowych S74 oraz S9, w sposób 
maksymalizujący korzyści dla całego regionu 

2. Wspólne działania na rzecz optymalnego przebiegu nowych szybkich linii kolejowych, 
planowanych do wybudowania w ramach Komponentu Kolejowego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, w sposób maksymalizujący korzyści dla całego regionu, i niedopuszczający 
do wykluczenia komunikacyjnego poszczególnych miast wchodzących w skład Czwórmiasta 

3. Koordynacja prac w zakresie budowy strategii rozwoju poszczególnych samorządów, w tym 
rozważenie opcji budowy wspólnej strategii rozwoju Czwórmiasta. 

 W dalszej kolejności wskazano również na inne obszary, które będą mogły być wspólnie 
rozwijane (rewitalizacja, wspólny/skoordynowany transport publiczny, wspólna gospodarka 
odpadami, koordynacja rozwoju terenów inwestycyjnych, etc.).  

 Koncepcja utworzenia aglomeracji Czwórmiasta Nisko-Stalowa Wola-Sandomierz-Tarnobrzeg 
została po raz pierwszy ogłoszona w 2007 roku, a do jej inicjatorów i pierwszych propagatorów należeli 
m.in. śp. Grażyna Gęsicka (ówczesna Minister Rozwoju Regionalnego), Jerzy Kwieciński (ówczesny 
podsekretarz stanu w MRR), a także abp. Andrzej Dzięga, ówczesny biskup diecezji sandomierskiej.  

 Uznano, że największą szansą Czwórmiasta jest prezentacja na zewnątrz jako wspólnego, 
dużego ośrodka, liczącego łącznie ponad 350 tys. mieszkańców. Założono, że dzięki temu o wiele 
łatwiej będzie znaleźć uzasadnienie m.in. dla pozyskania dużych inwestycji infrastrukturalnych. W tym 
kontekście w szczególności wskazano na szansę, jaka wiąże się z koncepcją budowy kompleksowej sieci 
kolejowej i drogowej prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Uznano, że dla 
ośrodków Czwórmiasta szczególnie duże znaczenie będzie miało włączenie w bezpośrednią sieć 
wszystkich ośrodków, m.in. poprzez projekt nowej trasy ekspresowej S9 Radom-Rzeszów, odcinek 
trasy ekspresowej S74 Nisko-Tarnobrzeg-Opatów czy wreszcie poprzez nową linię kolejową dużych 
prędkości, która mogłaby biec równolegle do S74 i w ten sposób spiąć wszystkie ośrodki Czwórmiasta 
zarówno wewnętrznie, jak również zewnętrznie (w kierunku CPK, Warszawy i Rzeszowa). Realizacja 
tych projektów umożliwi mieszkańcom wszystkich 4 miast dojazd do Warszawy i CPK w czasie ok. 2 
godzin, a do Rzeszowa poniżej 1 godziny.  

 Do formalnego podpisania Porozumienia przez prezydentów oraz burmistrzów Tarnobrzega, 
Stalowej Woli, Sandomierza oraz Niska doszło 5 kwietnia 2019 roku na Zamku Dzikowskim 
w Tarnobrzegu. Porozumienie podpisali: Dariusz Bożek – Prezydent Tarnobrzega, Renata Knap – 
Zastępca Prezydenta Stalowej Woli, Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza, Waldemar Ślusarczyk – 
Burmistrz Niska. W treści Porozumienia, będącego dotychczas jedynym formalnym dokumentem 
ustanawiającym partnerstwo, doprecyzowano obszary wspólnego zainteresowania i potencjalnych 
działań.  
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 W ramach działalności Czwórmiasta od dnia podpisania Porozumienia do końca 2019 roku 
udało się zrealizować kilka wspólnych przedsięwzięć. Należy do nich zaliczyć:  

1. Wspólne, dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli samorządów dotyczące teorii i praktyki 
budowy nowoczesnych strategii rozwoju regionalnego. Szkolenie odbyło się w Stalowej Woli 
w dniach 9-10 lipca i zgromadziło ok 20 uczestników, w tym prezydentów i burmistrzów 
wszystkich miast formujących Czwórmiasto.  

2. Zajęcie przez Czwórmiasto wspólnego stanowiska dotyczącego przebiegu szybkiej linii 
kolejowej przez teren Czwórmiasta. Wspólne stanowisko zostało podpisane przez 
prezydentów i burmistrzów wszystkich 4 miast i zostało skierowane do spółki Centralny Port 
Komunikacyjny 5 maja 2019 roku.  

3. Wypracowanie przez 4 samorządy wspólnej, kompromisowej propozycji przebiegu trasy S74 
przez teren Czwórmiasta. Stanowisko to było prezentowane przez przedstawicieli Czwórmiasta 
m.in. podczas spotkania konsultacyjnego w GDDKiA o/Rzeszów 1 sierpnia 2019 roku, a także 
w korespondencji ze spółką Transprojekt Gdański, projektującą przedmiotową trasę.  

4. Spotkanie przedstawicieli Czwórmiasta z Panią Marszałek Ewą Draus, oraz Panem Pawłem 
Waisem, Dyrektorem Departamentu Strategii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego.  

5. Udział przedstawiciela Czwórmiasta w pracach nad budową nowych strategii rozwoju 
województw: podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Prace miały charakter zarówno 
uczestnictwa w otwartych spotkaniach, uczestnictwa w pracach zespołów tematycznych, jak 
również poprzez zgłaszanie pisemnych uwag i propozycji do konsultowanych wersji strategii.  

6. Bieżące spotkania i konsultacje przedstawicieli 4 samorządów, dotyczące m.in. planów 
zacieśnienia współpracy.  

 Pomimo niewątpliwego sukcesu, jakim było nawiązanie współpracy i wypracowanie jej 
wspólnych ram, należy zauważyć, że nie została wyłoniona wspólna reprezentacja Czwórmiasta. 
Oznacza to, że każda decyzja czy każde działanie (spotkanie, projekt pisma, komunikat dla mediów) 
musi być każdorazowo konsultowane z każdym z 4 samorządów, co utrudnia i spowalnia proces 
decyzyjny, oraz limituje zakres działań, jakie mogą zostać skutecznie zrealizowane. 
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11.5. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 Prowadzona jest aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków w porozumieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W ramach realizacji programu opieki nad zabytkami 
podjęto działania zmierzające do oznakowania zabytków. 
Przeprowadzone działania inwestycyjne: 

• Realizacja ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do osiedla Dzików III etap: 
29.03.2019 r. – 07.05.2019 r. wartość zamówienia: 94 797,86 zł 

• Rewitalizacja Placu Górnika - III etap: mini boisko w trakcie realizacji do 05.07.2019 r. wartość 
zamówienia: 98 045,15 zł 

• Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 na terenie 
Parku Dzikowskiego 05.03.2019 r. – 23.09.2019 r. wartość zamówienia dla robót budowlanych: 
1 474 770 zł,  wraz z opracowaniem dokumentacji łączna kwota: 1 533 441,00 zł. 

 

11.6. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2016-2023 

 

 Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 został uchwalony w dniu 26 
stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega  nr XXXVIII/361/2017 oraz zaktualizowany Uchwałą 
nr XVII/182/2019 w dniu 25 września 2019 r. 

 Jest to dokument strategiczny, który spaja i całościowo ujmuje wszystkie działania 
rewitalizacyjne, opisuje sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także 
cele, misję i wizję działań rewitalizacyjnych w Tarnobrzegu. 

 Program rewitalizacji umożliwia ubieganie się o środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 
na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych lub 
infrastrukturalnych m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej. 

 O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć będą mogły występować różne podmioty, które 
złożyły wnioski projektowe, m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe czy parafie. Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, warunkującym 
możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie, jest ich wynikanie z obowiązującego programu 
rewitalizacji, uchwalonego przez radę gminy. 

 Obszar zdegradowany jest przestrzenią, na której występują negatywne zjawiska społeczne 
(w szczególności bezrobocie, przestępczość, niedostatek, niski poziom kapitału społecznego) 
współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w sferze: 

• gospodarczej (niski stopnień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), 

• środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi), 

• przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną), 

• technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym). 

 Wyznaczenie zdegradowanych obszarów miasta możliwe było dzięki szczegółowej diagnozie 
przeprowadzonej w ramach każdej z tych sfer. 

Rewitalizacja nie może jednak być prowadzona na całości tych terenów, ponieważ obszar rewitalizacji 
nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej 
niż 30% jej mieszkańców. 

 Obszar rewitalizacji to fragment miasta, na którym zamierza się prowadzić działania 
rewitalizacyjne. Obejmuje on tę część obszaru zdegradowanego, która cechuje się szczególną 
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koncentracją negatywnych zjawisk (m.in. bezrobocie, ubóstwo, depopulacja czy problemy w sferze 
infrastrukturalnej). Jest to ponadto obszar, który ma istotne znaczenie dla rozwoju Tarnobrzegu. 

Obszar rewitalizacji: 

• nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy, 

• nie może obejmować terenów zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców. 

 Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, kolejnym 
etapem było wyznaczenie (w ramach tego obszaru) obszaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest 
obszarem, na którym prowadzony będzie proces rewitalizacji.  

 Wyznaczenie, która z części obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji 
nastąpiło w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na obszarze tym 
koncentracja negatywnych zjawisk jest szczególna. Dokonano tego w oparciu o dane statystyczne 
dotyczące różnych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych czy technicznych w 
mieście. 

 Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. 
Znaczenie dla rozwoju Tarnobrzegu można oceniać na różne sposoby, choć istotność danego obszaru 
powinna wynikać przede wszystkim z gminnych dokumentów strategicznych. Ta część miasta 
powinna być w nich wskazana jako obszar szczególnej troski władz publicznych, na którym skupiać się 
będzie życie społeczno-gospodarcze. Do oceny istotności obszaru można posłużyć się też analizami 
urbanistycznymi, które wskażą obszar wpisujący się w zasady ogólne planowania przestrzennego, takie 
jak np. zasada miasta zwartego, zasada niskoemisyjności. 

 

Obszar zdegradowany 

Na obszarze miasta Tarnobrzeg zidentyfikowano 3 osiedla, na których koncentrują się problemy 
społeczne.  

• Przywiśle 

• Wielopole 

• Serbinów 

Na obszarach tych zdiagnozowano również występowanie problemów: gospodarczych, 
środowiskowych przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. 

Ponadto za obszar zdegradowany uznano teren wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, który wymaga 
dalszego zagospodarowani, aby móc w pełni wykorzystać jego potencjał. 

 

Lista planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmuje zdefiniowane 
na etapie tworzenia programu rewitalizacji projekty i zadania, charakteryzujące się znacznym stopniem 
zaawansowania ich planów realizacji. 

Są to projekty, które co do zasady zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji oraz wykazują silną 
zbieżność z celami rewitalizacji (wysoki wpływ na rozwiązywanie przede wszystkim problemów 
społecznych oraz pobudzanie aktywności gospodarczej). 
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Lista projektów podstawowych i ich stan realizacji w 2019 r. 

Podmiot realizujący Tytuł projektu Stopień realizacji 

Gmina Tarnobrzeg 

Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa 
kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez przebudowę 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury 

Projekt zrealizowany 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Tarnobrzegu 

Nie zrealizowano 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej 
na rewitalizowanym obszarze gminy Tarnobrzeg 

Nie zrealizowano 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś Projekt zrealizowany 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Możliwości w aktywności Brak  konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Pomoc dla Tarnobrzeskich Rodzin Zastępczych Brak konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Tarnobrzeg dla Rodziny Brak konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Tarnobrzeg dla Seniorów Projekt zrealizowany 

Gmina Tarnobrzeg 
Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w 
Tarnobrzegu 

Projekt zrealizowany 

Stowarzyszenie ESTEKA 
Budowa centrum rehabilitacji i wspierania organizacji 
pozarządowych 

Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 10 Lekkoatletyka na Serbinowie Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 10 Klasa pod chmurką Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 10 Rusz się przyjacielu i zadbaj o siebie Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 10 Ogród edukacyjny Nie zrealizowano 

Szkoła Podstawowa nr 10 Farma iluzji Nie zrealizowano 

Przedszkole nr 12 Wszyscy się uczymy i razem bawimy Projekt zrealizowano 

Gmina Tarnobrzeg Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega 

Zadanie zrealizowane 
częściowo 

Kwota dofinansowania 
42 441 528,69 

Budżet Województwa 
Podkarpackiego 

1 000 000,00 
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Gmina 
Tarnobrzeg/zarządcy 
obiektów 

Termomodernizacja budynków zakładów opieki 
zdrowotnej 

Zadanie zrealizowane 
częściowo 

Gmina Tarnobrzeg 
Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega etap II 

Nie zrealizowano 

Gmina Tarnobrzeg 
Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta 
Tarnobrzega 

Zadanie zrealizowane 

Gmina Tarnobrzeg 
Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni 
rekreacyjnej przy Skalnej Górze 

Nie zrealizowano 

Parafia Rzymsko-
Katolicka p/w Matki 
Bożej Nieustającej 
Pomocy 

Budowa hospicjum 
Zadanie w trakcie 

realizacji 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Siarkowiec” 

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy 
ul. Kopernika 24,26,28, Skalna Góra 7,9 

Zadanie realizowane 
częściowo 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Targowa 4A 

Termomodernizacja obiektu Wspólnoty 
Mieszkaniowej Targowa 4A w Tarnobrzegu wraz z 
remontem infrastruktury towarzyszącej oraz 
zagospodarowaniem otoczenia. 

Brak danych 

Tarnobrzeska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wysokich 
przy ul. Sikorskiego nr 9,15,17, Sienkiewicza nr 59, 
61, Kwiatkowskiego nr 3 w Tarnobrzegu. 

Projekt zrealizowano 

4 368 688,64 zł / 

487 025,00 zł premia 
termomodernizacyjna 

Tarnobrzeska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 
Skalna Góra nr 1,3,5,8,10,11,12,13,14,15,17 w 
Tarnobrzegu 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

Gmina Tarnobrzeg 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez 
zagospodarowanie terenów wokół Jeziora 
Tarnobrzeskiego- etap I 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Gmina Tarnobrzeg 
Rewitalizacja zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych poprzez zagospodarowanie 
terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – etap II 

Projekt zostanie 
zgłoszony do 

dofinansowania po 
ogłoszeniu naboru w 

przyszłej perspektywie 
UE 2021-2027 

Gmina Tarnobrzeg 
Budowa drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych miasta Tarnobrzega 

Projekt w trakcie 
realizacji 
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Stan realizacji Projektów ujętych w Lokalnym  Programie Rewitalizacji:  

− Liczba projektów zrealizowanych - 8    
− Liczba projektów zrealizowanych częściowo - 3 
− Zadania w trakcie realizacji - 6 

Gmina Tarnobrzeg 
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na 
rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół 
Jeziora Tarnobrzeskiego 

Zadanie zrealizowane 

Gmina Tarnobrzeg 
Budowa Podkarpackiego Centrum Wioślarstwa i 
Kajakarstwa nad Jeziorem Tarnobrzeskim 

Nie zrealizowano 

Klub Kajakowy Jezioro 
Tarnobrzeg 

Budowa przystani kajakowej wraz z torem 
regatowym i zapleczem technicznym (Etap I) 

Nie zrealizowano 

Jacht Klub „Siarkopol” Budowa Stanicy Żeglarskiej Jacht Klubu „Siarkopol” Nie zrealizowano 

Gmina Tarnobrzeg 
Przebudowa dróg gminnych w strefie gospodarczej w 
Tarnobrzegu – Machowie 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Powiatowy Urząd Pracy 
Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega. 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Całkowita wartość 
projektu wynosi 

543 905,62 zł. 

Wnioskowane 
dofinansowanie 

500 393,17 zł 

Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

Wsparcie przedsiębiorczości na rewitalizowanym 
obszarze gminy Tarnobrzeg 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Wartość projektu 
3 004 136,00 zł 

Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

Rewitalizacja obiektu służącego do świadczenia usług 
dla startupów oraz realizacji projektów społecznych   
oraz jego otoczenia zlokalizowanego na 
zdegradowanych terenach osiedla Serbinów. 

Nie zrealizowano 

Podmiot realizujący Tytuł projektu Stopień realizacji 

Gmina Tarnobrzeg 

Rewitalizacja przestrzeni publicznych na Osiedlu 
Przywiśle w sposób respektujący jego charakter 
przy jednoczesnej modernizacji i dostosowaniu do 
dzisiejszych wymogów. 

Nie zrealizowano 

Gmina Tarnobrzeg  
Poprawa estetyki, efektywności energetycznej oraz 
funkcjonalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. 

Zadanie zrealizowane 

79.180,00 zł 
pochodziły z 
Narodowego 

Programu Rozwoju 
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11.7. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Tarnobrzega na rok 2019 został wprowadzony w życie uchwałą Nr IV/38/2018 
z dnia 28 grudnia 2018 r. Celem strategicznym Programu było ograniczenie rozmiaru szkód związanych 
z nadużywaniem alkoholu oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i prewencyjnych w celu 
zmniejszenia negatywnych zjawisk społecznych. 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości o przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na  gminy 
obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
które należą do zadań własnych gminy zaś ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy 
obowiązek podejmowania działań polegających na przeciwdziałaniu narkomanii, które również należą 
do zadań własnych gminy, a ich realizacja prowadzona jest w postaci ww. Programu. 

 Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.), organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania w 
danym roku programu i efektów jego realizacji, który przedkłada radzie gminy w terminie do 31 marca 
roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 

Zadania ujęte w Programie na 2019 rok stanowią ważny i trwały element profilaktyki społecznej w 
zakresie ochrony zdrowia, do którego należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc 
dla rodzin dotkniętych alkoholizmem i narkomanią. Źródłem finansowania zadań zawartych w 
Programie są środki finansowe z budżetu Miasta, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Przyjęty przez Radę Miasta a opracowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok składał się z pięciu części: 

Czytelnictwa. Priorytet 
2 "Infrastruktura 

Bibliotek 2016-2020" 
Ministra Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego- 

36.500,00 zł wkład 
własny 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w 
Tarnobrzegu 

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Tarnobrzegu. 

Przebudowa/rozbudowa istniejącego Zakładu 
Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w tym zakup 
wyposażenia. 

Lokalizacja: ul. Dekutowskiego 20 w Tarnobrzegu.  

Wartość projektu: 1,0 mln  

Zadanie zrealizowane 

MOSiR Tarnobrzeg Rewitalizacja terenu po basenie odkrytym 
zrealizowany 

częściowo 
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 W zakresie części pierwszej programu dotyczącej zwiększania dostępności profesjonalnej 
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu Prezydent Miasta ściśle współpracował z 
Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu 
podjęcia terapii odwykowej 32 osoby. Na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia 
skierowano w minionym roku 14 osób. 

 Druga część programu dotyczyła prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej 
i  edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii, 
prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz dożywiania dzieci uczestniczących w programach 
opiekuńczo-wychowawczych i  socjoterapeutycznych. Z  zadań wynikających z tego zakresu 
dofinansowano  utrzymanie siedmiu świetlic terapeutycznych i dwóch ognisk wychowawczych 
działających na terenie miasta. Prezydent Miasta wspierał finansowo i organizacyjnie w ramach 
konkursu ofert świetlicę działającą pod patronatem Caritas Diecezji Sandomierskiej w Parafii Chrystusa 
Króla, świetlicę prowadzoną przy Stowarzyszeniu „Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w  Rodzinie”, 
dwa ogniska prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, świetlicę prowadzoną przez Związek 
Harcerstwa Polskiego – przy ul. 11 Listopada 8, świetlicę prowadzoną przez Stowarzyszenie Esteka oraz 
świetlice prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sielca i  Akcję Katolicką na osiedlu Dzików i 
Sobów. W ramach swojej działalności świetlice prowadziły zadania wychowawczo – profilaktyczne z 
około 300. dziećmi z  zaburzeniami emocjonalnymi o  podłożu patologii środowiskowej, to jest 
uzależnień alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. Prowadzone w świetlicach programy 
socjoterapeutyczne opracowane są i  zalecane do stosowania przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogółem koszty związane z dofinansowaniem świetlic 
terapeutycznych i  ognisk wychowawczych zamknęły się kwotą  201.930 zł. 

 W przygotowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 rok  podobnie jak w latach ubiegłych szczególne  miejsce zajmowała troska o letni wypoczynek 
tarnobrzeskich dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Uczestnikami imprez organizowanych przez 
tarnobrzeskie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz jednostki miejskie w ramach akcji „Zima 
w Mieście” i „Lato w Mieście” były dzieci, które nie miały możliwości wyjazdu na obóz czy kolonię i 
pozostawały w  czasie wakacji w miejscu zamieszkania. Ogółem podczas akcji odbyło się blisko 200 
imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych. W czasie wakacji były czynne Środowiskowe Ogniska 
Wychowawcze, mieszczące się przy ul. Pl. Tysiąclecia i ul. Zwierzynieckiej. Ogółem z  wypoczynku w 
mieście skorzystało podobnie jak w latach ubiegłych, około 7.000 uczestników. Koszt akcji  „Zima w 
Mieście”, „Lato w Mieście” to kwota 82.900,-zł, z tego dotacja dla stowarzyszeń stanowiła kwotę 
64.400 zł. Kwota 14.000-zł stanowiła dofinansowanie dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Oprócz akcji „Zima i Lato w Mieście” dofinansowano wypoczynek dzieci i 
młodzieży w postaci wyjazdów w atrakcyjne miejsca Polski, które organizowało 8 stowarzyszeń. Miasto 
dofinansowało wypoczynek letni  w postaci obozów i kolonii na łączną kwotę 82.852,20 zł. Z  tej oferty 
wypoczynku skorzystało 480. uczestników. Koszty związane z drukiem plakatów informujących o 
imprezach w ramach akcji  ferie i lato w mieście zamknął się kwotą 2.066 zł. W ramach prowadzenia 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie blisko 500 uczniów tarnobrzeskich 
szkół podstawowych i średnich wyasygnowano kwotę 53.680,- zł. Na prowadzenie szkolnych 
programów profilaktycznych takich jak: „Nie Zmarnuj Swojego Życia”, „Bolesna Sprawa”, „Farma Troli”, 
„Tajemnica Poliszynela- Agresja i Przemoc”, „Ja i Inni – Asertywność”, „ Nałogowe Zachowania”, 
„Przyjaciele Zippiego”, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i 
gimnazjalnych wydatkowano kwotę 10.680 zł. Ponadto, wsparto kwotą 300,- zł szkolenie młodzieży 
z  Centrum Edukacji i  Pracy Ochotniczych Hufców Pracy pochodzącej z rodzin ubogich i  zagrożonej 
patologiami. Na doposażenie w sprzęt audiowizualny biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 3 
wyasygnowano kwotę 2.200 zł. Kwotą 2.460 zł zamknął się udział tarnobrzeskich szkół w XIX 
edycji  Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

 W części trzeciej programu odnoszącej się do udzielania pomocy psychologicznej i prawnej 
oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy dofinansowano 
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Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w chorobę 
alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt współpracuje ze Strażą 
Miejską, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Problemy zgłaszane przez osoby to głównie: 
alkoholizm w rodzinie, problemy emocjonalne, przemoc domowa, próby samobójcze, autoagresja i 
utrata pracy z powodu alkoholizmu. Punkt Interwencji Kryzysowej jest placówką, która w kompleksowy 
sposób pomaga potrzebującym, udziela im porad. Koszt utrzymania „PIK” w roku 2019 zamknął się 
kwotą  60.000 zł. 

 Część czwarta miejskiego programu profilaktyki dotyczyła wspomagania działalności 
stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W ramach tej działalności kwotą 
28.000- zł wsparto między innymi Klub Abstynenta „Krokus”. Ponadto, wsparcie finansowe w kwocie 
10.000,- zł otrzymało Stowarzyszenie „Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w 
Rodzinie”,  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 4.500- zł,  ZHP – 4.800 zł. Łącznie na wsparcie działalności 
stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 48.800,-zł. 
W  ramach działań promujących trzeźwość dofinansowano imprezy organizowane między innymi przez 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, Akcję Katolicką Diecezji Sandomierskiej, 
Stowarzyszenie Esteka, Tarnobrzeski Klub Tenisowy, Stowarzyszenie Rodzice i  Szkoła, Osiedlowy Klub 
Sportowy Koniczynka Ocice, Stowarzyszenie Nasz Sobów, Uniwersytet III Wieku. Łączna kwota 
dofinansowania  wyniosła 32.705 zł. 

 W części piątej dotyczącej podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu 
nieletnim i nietrzeźwym oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 
członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 5 kontroli 
placówek zajmujących się handlem napojów alkoholowych, podczas których pouczano i przestrzegano 
przedsiębiorców o skutkach łamania wyżej cytowanej ustawy. W 5. przypadkach Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do Sądu Rejonowego w sprawie orzeczenia 
przymusowego leczenia odwykowego. W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku na zadania 
z zakresu przeciwdziałania narkomanii przekazano stowarzyszeniu TPD kwotę 4.720-zł. Wymienione 
organizacje realizowały zadania profilaktyczne skierowane do młodzieży i nauczycieli tarnobrzeskich 
szkół oraz uczestników wypoczynku letniego. Za wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie 
uzależnienia wydatkowano kwotę 3.005 zł, natomiast koszty sądowe dotyczące leczenia odwykowego 
zamknęły się kwotą 1.351 zł. 

 W miejskim programie profilaktyki  zaplanowano środki inwestycyjne na zabezpieczenie 
zadania pod nazwą „Modernizacja Skateparku” w wysokości 200.000 zł z  tego  wydatkowano kwotę 
181.302,00 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zamknęło się kwotą 42.979,49 zł. 

 Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  2019 roku 
wyniosły 903.646,62 zł. 

Ogółem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wydatkowano kwotę 862.040,38 zł. Niewykorzystane w 
2019 roku środki w kwocie 41.606 zł zostaną przeniesione uchwałą Rady Miasta do realizacji w 2020 
roku. 
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12. KULTURA 
 

 Jednym z elementów działań Gminy w obszarze kultury jest opieka nad zabytkami. W ramach 
tego zakresu Gmina Tarnobrzeg na podstawie Uchwały nr IV/44/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dn. 
28 12.2018 r. udziela dotacji celowych z budżetu Miasta Tarnobrzega na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Tarnobrzeg. W roku 2019 wpłynął 
jeden wniosek o dotację, w wysokości 150 000,- zł na wykonanie prac konserwatorsko-restauracyjnych 
przy zabytkowym ogrodzeniu kościoła parafialnego w Tarnobrzegu-Miechocinie złożony przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu-Miechocinie. Dotacja została przyznana, co 
umożliwiło dokończenie kilkuletnich prac przy remoncie ogrodzenia. W minionym roku prowadzono 
negocjacje z Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie dofinansowania remontu pomnika „Jedrusiów”. 
Gmina otrzymała deklarację IPNu o dofinansowaniu zadania do kwoty 60 000,- zł. Obecnie trwają prace 
związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, którego zakończenie planowane jest w 2020 roku. W 
2019 r. zostały wykonane doraźne prace zabezpieczające przy krzyżu znajdującym się w Parku 
Dzikowskim oraz rozpoczęto procedury związane z translokacją i kompleksowym remontem 
przedmiotowego krzyża. W roku 2019 prowadzono działania proceduralne i organizacyjne związane z 
remontem będącej w Gminnej Ewidencji Zabytków, kapliczki Św. Onufrego znajdującej się w lesie 
Zwierzyniec. Jest to wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa Nowa Dęba, Parafii Miłosierdzia Bożego w 
Tarnobrzegu-Dzikowie i Gminy Tarnobrzeg. W porozumieniu z Delegaturą w Tarnobrzegu 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęto prace zmierzające do oznakowania 31 zabytków 
nieruchomych znajdujących się w obrębie miasta, znakiem informacyjnym „Zabytek chroniony 
prawem” - tzw. znakiem Błękitnej Tarczy. Gmina jest również zobowiązana prowadzić Ewidencję 
obiektów o charakterze upamiętniającym osoby oraz wydarzenia historyczne na terenie miasta 
Tarnobrzega. Na koniec roku 2019 w ewidencji było 137 upamiętnień. 

 

12.1. MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA TARNOBRZEGA  

 

 Muzeum w roku 2019 prowadziło działalność statutową, gromadząc i udostępniając zbiory, 
organizując wystawy i prowadząc lekcje i warsztaty. Oferta Muzeum skierowana była do różnorodnego 
odbiorcy, tak jeśli chodzi o wiek, jak i miejsce zamieszkania. Na szczególna uwagę zasługuje praca z 
dziećmi i młodzieżą, oraz osobami niepełnosprawnymi. Muzeum w tym czasie owocnie 
współpracowało z innymi instytucjami i organizacjami m.in. Tarnobrzeskim Domem Kultury, 
tarnobrzeskimi bibliotekami: miejską i pedagogiczną, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Uniwersytetem 
III wieku. Niewątpliwie największym wydarzeniem w tym roku była prezentacja rękopisu „Pana 
Tadeusza”. Udostępniono także zwiedzającym wszystkie przewidziane do ekspozycji pomieszczenia 
i przygotowano stałą wystawę poświęconą historii Tarnobrzega. Wydarzenia w Muzeum były 
relacjonowane przez media ogólnopolskie(PR, TVP, TVN, Telewizja Rzeszów, radio Rzeszów) jak 
i lokalne. 

 

WYSTAWY CZASOWE 

 

20 stycznia Wernisaż wystawy Edward Dwurnik - In memoriam 

10 lutego Wernisaż wystawy Ojciec i syn – Malarstwo Mariana i Jacka Konarskich 

24 marca Wernisaż wystawy „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w ilustracji Józefa Wilkonia  

7 kwietnia Wernisaż wystawy - Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano  

25 maja Wernisaż wystawy fotografii Bogdana Mysliwca – Kolory Indii  

26 maja Wernisaż wystawy - Siła Pasji. Kopalnia Soli w Wieliczce w obiektywie Alfonsa Długosza  
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30 czerwca Wernisaż wystawy malarstwa – Granice 

14 lipca Wernisaż wystawy malarstwa Marka Saka - Trzydzieści 

14 sierpnia Wernisaż wystawy malarstwa Barbary Dawid-Ciesielskiej - Pejzaże oswojone 

1 września Wernisaż wystawy – Tarnobrzeski wrzesień 1939  

12 września Wernisaż wystawy – Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczne-Literackie i Biblioteka 
polska w Paryżu 

7 listopada Wernisaż wystawy interaktywnej – Wszystko jest liczbą  

8 grudnia Wernisaż wystawy - Rzeka w obrazach Stanisława Baja   

15 grudnia Otwarcie stałej wystawy Tarnobrzeg. Z Leliwą ku Siarce 

 W 2019 roku muzeum przygotowało 14 wystaw.  

 

WYDARZENIA (najważniejsze) 

 

6 stycznia Koncert kolęd w wykonaniu chóru Chorus familiaris 

9 stycznia Władysław Jasiński – Jędruś. Uroczystości przed pomnikiem „Jędrusiów” na Placu 1000-lecia 
w Tarnobrzegu poświęcone 76 rocznicy śmierci bohatera II Wojny Światowej. 

29 stycznia Dni ofiar Holokaustu 

1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych 

16-17 marca Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny. Muzeum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji 
„Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny”.  

23-25 marca Prezentacja Rękopisu „Pana Tadeusza” - Adama Mickiewicza  

3 maja Patriotyczne karaoke. W ramach uroczystości związanych z świętem państwowym zgromadzeni 
goście śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne.  

18 maja Noc Muzeów  

31 maja Spotkanie z pisarzem - Wiesławem Myśliwskim 

15-16 czerwca Piknik archeologiczny  

13-20 lipca V Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne im. Mariana Ruzamskiego 

20 lipca Wernisaż poplenerowej wystawy prac uczestników V Międzynarodowego Sympozjum 
Artystycznego im. Mariana Ruzamskiego.  

15 sierpnia Ochotnicy z Dzikowa. Uroczystości upamiętniające 99 rocznicę wymarszu Ochotników 
Dzikowskich na wojnę Polsko-Bolszewicką w 1920 roku.  

5-7 września Konferencja naukowa. Konferencja - Wielkie rody polsko-litewskie. Wolni z wolnymi – 
unia lubelska 1569–2019. Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko-
litewskiej. 

10 października Maja Komorowska – aktorka niezwykła. Spotkanie z Mają Komorowską - aktorką 
teatralną, filmową i telewizyjną. 

11 listopada Święto Niepodległości Polski. Wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych 
w ramach uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski.  

23-24 listopada Ogólnopolska Akcja – Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny  

24 listopada Szósta edycja nagrody im. dr Michała Marczaka  

1 grudnia Dzikoviana. Promocja V tomu rocznika Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – 
„Dzikoviany”. 

1 grudnia Aukcja dzieł sztuki Wydarzenie uświetnił występ młodzieży ukraińskiej pod dyrekcją Marii 
Kukhty.  
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21 grudnia 92 rocznica pożaru zamku. Msza św. w intencji ofiar pożaru Zamku Tarnowskich w Dzikowie 
w 1927 r. 

 W sumie w Muzeum w roku 2019 obyło się 37 różnorakich wydarzeń. 

 

WYDARZENIA W RAMACH PROMOCJI MUZEUM 

 W 16 wydarzeniach organizowanych w ramach promocji muzeum w 2019 roku wzięło udział 
1 290 osób. Wydarzenia te były organizowane m.in. przez Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Urząd 
Wojewódzki 

 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA 

Warsztaty  

Muzeum w 2019 roku przygotowało 13 warsztatów. Wzięło w nich udział 888 uczestników i 102 
opiekunów. Łącznie 990 osób. 

Lekcje muzealne w 2019 r. 

Muzeum przeprowadziło 21 lekcji muzealnych. Wzięło w nich udział 599 uczestników i 49 opiekunów. 
Łącznie 648 osób. 

Wykłady 

Wygłoszonych zostało 5 wykładów. Wzięło w nich udział 303 osoby.  

Czwartkowe wieczory zamkowe 

W ramach działalności Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2019 roku organizowało 
cykliczne wykłady tematyczne pt. Czwartkowe Wieczory Zamkowe. Odbyło się 10 spotkań z cyklu 
Czwartkowe Wieczory Zamkowe.  

Wydawnictwa i publikacje 

Styczeń Katalog do wystawy – Edward Dwurnik – in memoriam  

Marzec Katalog do wystawy – „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w ilustracji Józefa Wilkonia  

Maj  Przewodnik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega  

Czerwiec Album – Kolekcja Dzikowska. Zbiory Hrabiów Tarnowskich 

Listopad Dzikoviana - Rocznik muzealny Tom V  

 

 Ponadto w 2019 r. przygotowano zaproszenia, foldery i plakaty do wystaw czasowym, 
warsztatów oraz wszystkich wydarzeń organizowanych przez muzeum.    

 

FREKWENCJA W MUZEUM – ZAMEK TARNOWSKICH W DZIKOWIE W 2019 ROKU 

Łącznie muzeum odwiedziło 16 782 osoby 

Bezpłatnie muzeum zwiedziło 182 osoby 

 

ZAKUPY 

Muzeum w 2019 roku kupiło 9 muzealia na kwotę 12 522 zł. Muzealia te zostały zakwalifikowane i 
wpisane do księgi inwentarzowej. 

Dary  

Muzeum w 2019 roku otrzymało 51 muzealiów na kwotę 13050 zł. Muzealia te zostały zakwalifikowane 
i wpisane do księgi inwentarzowej. 

Łączna ilość muzealiów, które trafiły do zbiorów muzeum w 2019 roku to 60 obiektów o wartości 
25 572 zł.  
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KSIĄŻKI  

Zakupy 

Muzeum w 2019 roku kupiło 11 książek na kwotę  367, 33 zł.  

Dary 

Muzeum w 2019 roku otrzymało drogą darów i przydziału wydawnictw własnych 979 woluminów. 
Łączna wartość wydawnictw podarowanych i przydzielonych do księgozbioru muzeum została 
oszacowana na kwotę  15 299, 10 zł.  

 

PRACE ADAPTACYJNO REMONTOWE 

1. Remont chóru i korytarza- środki od konserwatora zabytków. 

2. Przygotowanie stałej wystaw o historii Tarnobrzega „Z leliwą ku siarce”- środki z ministerstwa 
kultury. 

Tym samym zakończono najważniejszy etap organizacji muzeum - wszystkie pomieszczenia 
przeznaczone dla zwiedzania zostały udostępnione. 

Pozyskane środki zewnętrzne 

- 120 000,00 zł. (Ministerstwo Kultury, Wojewódzki Konserwator Zabytków). 

 

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO – ODDZIAŁ 
MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA TARNOBRZEGA 

 

Wystawy 

2 czerwca Wernisaż wystawy  Arte Tbg i Fotografii Marka Szmuca 

 

Wydarzenia 

18-19 maja III Wystawa oraz Giełda Minerałów i Skamieniałości. W wydarzeniu wzięło udział 177 osób. 

 

Warsztaty  

Barbórkowe warsztaty plastyczne W warsztatach wzięło udział 42 osoby w tym 7 opiekunów.  

Spichrzowe Gwarków Pogwarki 

Odbyło się 10 spotkań z tego cyklu. Wzięło w nich udział  240 osób. 

 

FREKWENCJA W MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO – ODDZIAŁ MUZEUM 
HISTORYCZNEGO MIASTA TARNOBRZEGA W 2019 ROKU 

Łącznie muzeum odwiedziło 2 330 osób 

  



236 | S t r o n a  

12.2. TARNOBRZESKI DOM KULTURY 

 

TDK realizował zadania statutowe w zakresie:  

I. Społecznego Ruchu Kulturalnego 

II. Edukacji kulturalnej 

III. Organizacji imprez 

IV. Inne. 

 

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w 2019 r.: 

 

Społeczny Ruch Kulturalny 

Obejmował działania amatorskich grup artystycznych, osób indywidualnych oraz widzów 
w następujących dziedzinach i wydarzeniach: 

 

Teatr 

• XVII Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje”  

• 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

• Dni Teatru 20-24.III 2019: wystawiono spektakle „Wystarczy być” (Teatr „Maska” 
w Rzeszowie), „Smok wawelski” (Zespół Szkół  w Maliniu), „Gwałtu, co się dzieje” (Teatr Poezji 
i Piosenki, Biłgorajskie Centrum Kultury), „Parady” (Teatr „Czwartek”, Tarnobrzeski Dom 
Kultury), „Czary, mary - wspomnienie” (Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych 
FRAM).   

 

Muzyka 

• Konkurs „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”  

• 24. Edycja Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” 

 

Plastyka 

• IX Edycja Konkursu Plastycznego Stop Przemocy, Dopalaczom i Używkom Pod Każdą Postacią 
2019   

• XXI Konkurs Plastyczny „Malujemy Pastelami”  

 

Edukacja kulturalna  

Obejmowała zajęcia zespołów, grup amatorskich, osób indywidualnych oraz programy edukacyjne.  

 

Edukacja muzyczna  

„Spotkania z muzyką” – edukacja muzyczna dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i średnich, które poznają muzykę i jej twórców od czasów baroku do minionego 
stulecia. Realizowane były przez artystów Filharmonii Narodowej w Warszawie. Odbyło się 
5 koncertów.  

 

Edukacja teatralna 

 - warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży  
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Edukacja plastyczna 

 - zajęcia plastyczne dla dzieci  

Grupy amatorskie i oraz soliści TDK uczestniczyli w kilkudziesięciu wydarzeniach zarówno 
w Tarnobrzegu jak i okolicznych miejscowościach wykonując koncerty, spektakle, oprawę artystyczną.  

 

Organizacja imprez  

TDK był organizatorem wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla wszystkich grup odbiorców. 
Odbywały się koncerty, widowiska, spektakle teatralne, wystawy, wernisaże, projekcje filmowe, 
warsztaty itp. Najważniejsze przedsięwzięcia w tym zakresie to:  

• XXVII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Tarnobrzeg 2019; 

• XLII Barbórkowa Drama Teatralna. 

Ponadto odbyły się (organizacja i współorganizacja):  

• Gala Noworoczna; 

• Koncert uczestników Konkursu „Śpiewajmy kolędy i pastorałki”; 

• Koncert Stabat Mater ; 

• Program  w ramach Profilaktyki Uzależnień - Droga donikąd Jacek Dewódzki; 

• XXV edycja Festiwalu „Śpiewograniec”; 

• VI Piknik Rodzinny; 

• Festiwal Filmów Niezwykłych; 

• Festiwal Piosenki Ekologicznej; 

• „Lato w mieście” -  cykl imprez; 

• Dni Tarnobrzega; 

• Festiwal SatyrBlues; 

• Koncert z okazji jubileuszu Miejskiej Orkiestry Dętej w Tarnobrzegu; 

• MRock Festiwal; 

• Jarmark Dominikański; 

• Senioriada; 

• Akademia Kameralna – 2 koncerty; 

• Spektakle teatrów amatorskich działających w TDK. 

 

Stałe formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

 Zajęcia prowadzone były przez zatrudnionych w Tarnobrzeskim Domu Kultury instruktorów, 
profesjonalistów posiadających duże doświadczenie i wiedzę fachową. Uczestnicy tych zajęć brali 
udział w wystawach, plenerach, spektaklach; są laureatami festiwali i konkursów.  

• Dziecięcy Art Klub czyli pracownia plastyczna  - zajęcia dla dzieci klas I-VI szkół podstawowych. 

• Blok  sztuki dla młodzieży oraz Godzina z historią sztuki - warsztaty z plastyki i historii sztuki. 
Zajęcia dla młodzieży od 14 lat. 

• Chórek „ŁAPU-CAPU” - dzieci w wieku 6 - 13 lat. 

• Studio Piosenki  - zajęcia dla młodzieży.  

• Teatrzyk MAGIK - całoroczne warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. 

• Młodzieżowy  Teatr Amatorski - zajęcia dla młodzieży w wieku 15-19 lat. 

• Teatr CZWARTEK  - zajęcia dla dorosłych. 

• Teatr bez Metryki. 

• Nauka gry na gitarze,  kontrabasie. 

• Muzyczne zajęcia dla instrumentalistów: 

- gitara akustyczna i elektryczna – poziom podstawowy; 

- gitara basowa – poziom podstawowy i zaawansowany; 
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- kontrabas - poziom podstawowy. 

• Konsultacje w zakresie sztuki filmowej i fotografii - warsztaty  formy filmowej i fotograficznej, 
zagadnienia realizacji filmów. 

• Warsztaty Plastyczne dla dorosłych. 

• Miejska Orkiestra Dęta -  młodzież i dorośli. 

• Mażoretki – dziewczęta w wieku 7 – 19 lat, zajęcia o charakterze marszowo – tanecznym. 

• Zespół Taneczny "FRAM" - dzieci  i młodzież w wieku 5 - 19 lat. 

 

12.3. KINO „WISŁA”  

 

 W Kinie „Wisła” – TDK odbyło się 1090 projekcji, w tym: polskie kino – 266 seansów, 
europejskie – 128 seansów, pozostałe – 696 seansów. 32608 widzów.  

 

Wystawiennictwo  

W Galerii TDK zaprezentowano 15 wystaw zbiorowych i indywidualnych prezentujących prace różnych 
twórców. Odbyły się wernisaże wystaw. 

 

Plenery  

• XVI Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum” Bolestraszyce 2019. 

• XXII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce -Tarnobrzeg 2019.  

 Pracownicy TDK brali udział w pracach komisji artystycznych, udzielali  konsultacji grupom 
i zespołom artystycznym. Zapewniono obsługę techniczną ok. 65 imprez. Opracowano i wydrukowano 
wydawnictwa związane z działalnością TDK: programy, katalogi wystaw, regulaminy, afisze, ulotki, 
zaproszenia, dyplomy. Ponadto TDK prowadził działalność usługową w zakresie: wynajmu sal wraz z 
aparaturą oświetleniową i nagłaśniającą, przygotowania i obsługi imprez, prowadzenia impresariatu 
artystycznego, plakatowania, wypożyczania kostiumów, wynajmu i obsługi sceny mobilnej. 
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12.4. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. DR. MICHAŁA MARCZAKA W TARNOBRZEGU 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu jest jednostką 
organizacyjną Urzędu Miasta Miasta Tarnobrzega, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez Urząd Miasta. Działa zgodnie ze Statutem  nadanym przez Radę Miasta 
Tarnobrzega.  Zadania statutowe określone w Planie pracy na 2019 rok  realizowała Biblioteka Główna 
oraz 8 filii bibliotecznych zlokalizowanych w osiedlach Serbinów, Dzików, Siarkowiec, Przywiśle, 
Miechocin, Mokrzyszów, Wielowieś i Sobów.  

 Zgodnie z Planem pracy w ciągu 2019 roku realizowano  podstawowe zadania Biblioteki, 
którymi były systematycznie uzupełniane zbiorów MBP w nowości wydawnicze oraz obsługa 
użytkowników. Ogółem przybyło 9057  nowych książek na tradycyjnych i elektronicznych nośnikach,  w 
tym z zakupu 6941 woluminy. Wskaźnik zakupu księgozbioru tradycyjnego wyniósł 14,6 wol.  Na 100 
mieszkańców . Na koniec 2019 roku w bibliotekach zinwentaryzowanych było 214 867 książek oraz 34 
453 jednostki zbiorów specjalnych, w tym 3319 audiobooków oraz 2 219 cyfrowych książek 
dźwiękowych w formacie „Czytak”. 

 W wypożyczalniach, w ciągu roku,  zarejestrowano 11 532 użytkowników i 135 013 odwiedzin. 
Zasięg czytelniczy  w 2019 roku wyniósł 24,6%. Na zewnątrz czytelnicy wypożyczyli 279 995 książek, 
prasy i zbiorów audiowizualnych. Liczba wypożyczeń księgozbioru na 100 mieszkańców wynosiła 558 
wol. I była  o 17 wol. wyższa niż w 2018 roku. Czytelnicy korzystali również ze zbiorów innych bibliotek 
prowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 W czytelniach i kącikach czytelniczych odnotowano 16 886 odwiedzin. Użytkownicy korzystali 
z księgozbioru prezencyjnego, prasy archiwalnej, bieżącej oraz stanowisk komputerowych z dostępem 
do Internetu. Na miejscu udostępniono  9231 druki zwarte, odnotowano 30268 udostępnień prasy 
bieżącej, 737 udostępnień zbiorów audiowizualnych i 6288  udostępnień Internetu. Ponadto  
zarejestrowano 62 547 wyświetleń publikacji  znajdujących się w zasobach Tarnobrzeskiej Biblioteki 
Cyfrowej, której zbiory były na bieżąco rozbudowywane o nowe materiały związane z naszym miastem. 

 W ramach prowadzonej działalności wydawniczej w 2019 roku MBP wydała jubileuszową 
publikację Wojciecha Wiącka „Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi”, opracowała 
„Kalendarium tarnobrzeskie. Wybrane rocznice w 2020 roku” oraz 2 zestawienia bibliograficzne  
„Wojciech Wiącek 1869-1944. „W sercu mu Polska urosła…”, „Gustaw Herling-Grudziński” 
i 8 zestawień tematycznych dotyczących m.in. kultury lasowiackiej, tarnobrzeskich ludzi pióra,  
literatury z okresu II wojny światowej. 

 MBP realizowała zadania wykraczające poza tradycyjne funkcje biblioteki i skierowane 
do zróżnicowanych grup wiekowych,  między innymi do dzieci, młodzieży, mieszkańców w wieku 
produkcyjnym, seniorów, osób z dysfunkcją wzroku.  Nadmienić należy, że obsługą użytkowników 
niewidomych i niedowidzących zajmuje się Filia nr 1, która wyposażona jest w sprzęt specjalistyczny, 
pozwalający na korzystanie ze zbiorów na miejscu.  

 W 2019 roku w 39 różnych wydarzeniach dedykowanych seniorom, osobom 
niepełnosprawnym, w tym z dysfunkcją wzroku  udział wzięło 743 osoby.  Przeprowadzono między 
innymi: 

• Kursy komputerowe dla osób 50+. W 2019 roku zorganizowano 10 spotkań, w których wzięło 
udział 76 osób. 

• Warsztaty dietetyczne, florysyczne, plastyczne o charakterze integracyjnym dla dzieci 
i młodzieży oraz osób dorosłych z dysfunkcją wzroku. Warsztaty dietetyczne i florystyczne 
zorganizowano w ramach współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych w Rzeszowie. 

• Cykliczne projekcje filmowe przeznaczone  dla różnych grup wiekowych, w tym uczestników 
Bibliotecznego  Klubu Filmowego dla osób dorosłych, seniorów oraz Bajkowe poranki dla dzieci 
w wieku przedszkolnym.  W ramach tego cyklu zorganizowano również projekcje filmów z 
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audiodeskrypcją dla osób z dysfunkcją wzroku. Kameralne seanse filmowe połączone były z 
dyskusją o adaptacjach książkowych, wartościach i problemach poruszonych w filmach.  

• Prowadzono usługę „Książka na telefon”, w ramach której bibliotekarze dostarczali zbiory 
do domu osobom chorym i niepełnosprawnym.  

• Kontynuowano wypożyczanie czytaków, urządzeń odtwarzających książki dźwiękowe 
w zaszyfrowanym formacie Czytak,  osobom  niewidomym i słabo widzącym.  Czytelnicy 
korzystali z  10 urządzeń MBP  oraz 2 użyczonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Larix w Warszawie, z którym od lat współpracuje MBP, również w zakresie 
pozyskiwania cyfrowych książek dźwiękowych w formacie Czytak. 

 MBP w 2019 roku prowadziła  również szeroką działalność popularyzującą książkę 
i czytelnictwo. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju imprezy, akcje czytelnicze 
oraz formy pracy z czytelnikiem.   

 W 2019 roku MBP w Tarnobrzegu zorganizowała ogółem 843 różnorodne imprezy czytelnicze, 
z których skorzystało  15449 osób, w tym: 

a) 55  lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki, z których skorzystało 1009 osób, 

b) 361  imprez literackich,  w tym: spotkania autorskie, dyskusje nad książką, spotkania z książką 
oraz inne o charakterze literackim, z których skorzystało 7711 osób, 

c) 416  imprez edukacyjnych:  kursy komputerowe, konkursy, koncert, warsztaty, zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy integracyjne, z których skorzystało 4754 osób, 

d) 11  dużych wystaw, które obejrzało 1975 osoby, 

e) 12 wystaw w „Galerii Okno” i 8 w witrynie Oddziału dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej. 

 Do ważnych bibliotecznych wydarzeń  promujących czytelnictwo w 2019 roku należały, między 
innymi imprezy: 

1. "Czytać poezję…" - zadanie zrealizowane w dn. 21.05 -10.06.2019 w ramach programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem było zwrócenie uwagi na wartość poezji, 
zachęcenie do czytania oraz korzystania z zasobów i usług biblioteki. Na bogaty program skierowany 
do mieszkańców miasta złożyły się spotkania głośnego czytania, spotkania z pisarzami oraz imprezy 
o charakterze happeningu i eventu. Dla grupy wiekowej 0 – 12 lat zorganizowane zostały „ 
Spotkania z poezją…”, w realizację których zaangażowali się uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w 
Tarnobrzegu. Młodzież w wieku 12 – 15 lat miała okazję uczestniczyć w spotkaniach autorskich z 
Justyną Bednarek i Małgorzatą Piekarską. „Literackie graffiti” oraz „Pozdrowienia wierszem pisane” 
adresowane były do wszystkich grup wiekowych. Zadanie zkończył, otwarty dla wszystkich, event 
"Czytać poezję...". Na Placu Bartosza Głowackiego można było wysłuchać polskich wierszy w 
interpretacji Pauliny Lasoty, odtwórczyni roli Cudki w serialu „Korona Królów”, oraz wziąć udział w 
poetyckim flash mobie. 

2. Wystawa "Wojciech Wiącek chłop - działacz z Machowa" prezentowaną w dn. 18.03 - 19.04.2019 
przygotowaną w związku z przypadającymi 2019 roku rocznicami, 150 urodzin i 75 śmierci 
Wojciecha Wiącka oraz ogłoszonym przez Radę Miasta Tarnobrzega rok 2019 Rokiem Wojciecha 
Wiącka. W wernisażu, który odbył się 15 marca 2019 roku uczestniczyli potomkowie Wojciecha 
Wiącka, pan Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega oraz tarnobrzeżanie. 

3. Narodowe Czytanie - „Osiem nowel na 8. Narodowe Czytanie” (07.09.2019) zorganizowane w Fili 
nr 1, w którym wzięli liczny udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele różnych środowisk oraz 
instytucji , w tym członkowie Polskiego Związku Niewidomych, którzy  czytali dotykiem wydane w 
Brajlu oraz dużą czcionką nowele.  

4. Lasowiacka Noc Bibliotek przeprowadzona w ramach V Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. 

5. Spotkanie z o. Leonem Knabitem, benedyktynem tynieckim,  poprowadzone przez dominikanina o. 
Grzegorza Dońca - 10.10.2019 
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6. Spotkanie autorskie z Jerzym Illgiem – wybitnym polskim filologiem, publicystą, krytykiem 
literackim - 05.12.2019 

7. Spotkanie autorskie z Mirosławą Karetą, autorką sagi o rodzinie Petrycych, poprowadzone przez 
o. Macieja Złonkiewicza - 07.01.2019. 

8. Promocja tomiku "Poeta poślubny" Jakuba Domoradzkiego poprowadzona przez Zbigniewa 
Zabdyra - 01.02.2019. 

9. Promocja książki "Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości" Bogusława Szwedo - 
21.03.2019. 

10. Spotkanie autorskie z Jolantą Tworek i promocja książki  "Przyrodyki czyli wierszowane spotkania 
z przyrodą" - 12.04.2019 

11. Promocja książki "Salon piękności. Niezwykłe kobiety w Biblii" o. Tomasza Zamorskiego - 07.06.2019 

12. Wystawa "Lalki świata" prezentowana w dn. 18.06 - 16.08.2019 

13. Wystawa fotograficzna "Dolina rzeki Smarkatej - projekt rezerwatu przyrody" prezentowana w dn. 
26.01 - 08.03.2019. 

 Ponadto na uwagę zasługuje również kontynuowany od lat  konkurs „Czytelnik Roku”, którego 
celem jest wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszych czytelników Biblioteki. W 2019 roku 
podsumowano konkurs za 2018 rok i ogłoszono kolejną jego edycję. 
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13. WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU I TURYSTYKI 
 

13.1. DOTACJE CELOWE NA ROZWÓJ SPORTU 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. Dotacje przekazywane w trybie ustawy o sporcie. 

Lp. Nazwa podmiotu Dotacja przekazana w 2019 r. 

1. Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg 400 000,00 zł 

2. Osiedlowy Klub Sportowy „Mokrzyszów” 34 100,00 zł 

3. Osiedlowy Klub Sportowy „Wielowieś” 34 100,00 zł 

4. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Wspólnota-Serbinów” 
34 100,00 zł 

5. Osiedlowy Klub Sportowy „Iskra” Sobów 29 100,00 zł 

6. Osiedlowy Klub Sportowy „Koniczynka” Ocice 29 100,00 zł 

7. Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy Zakrzów 24 100,00 zł 

8. Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg 44 100,00 zł 

9. 
Klub Piłki Siatkowej  
„Siarka” Tarnobrzeg 

19 100,00 zł 

10. Tarnobrzeska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” 30 000,00 zł 

11. 
Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy  
Siarka Tarnobrzeg 

14 100,00 zł 

 

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje 
przekazywane w trybie ustawy o sporcie. 

Lp. Nazwa podmiotu Dotacja przekazana w 2019 r. 

1. 

Siarka Tarnobrzeg S.A. 

850 000,00 

2. 20 000,00 

3. 80 000,00 

 

13.2 NAGRODY 

 

 Nagrody za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym: 

• Grzegorz Uzar – trener Tarnobrzeski Klub Karate 

• Lilly May Niezabitowska – Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica 
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• Aleksandra Bobula – Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica. 

 

13.3. STYPENDIA SPORTOWE 

 

Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. 

Lp. Nazwisko i imię Nazwa stowarzyszenia 
Stypendium 
miesięczne 

Stypendium  
za okres  

I-VI 2019 r. 

1. Bajda Jagoda Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

2. Błażejczak Zuzanna Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 140,00 zł 840,00 zł 

3. Opałka Urszula Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

4. Szczęsna Magdalena Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 250,00 zł 1 500,00 zł 

5. Zajdel Jerzy IKS Tarnobrzeg 130,00 zł 780,00 zł 

6. Kotarska Emilia IKS Tarnobrzeg 130,00 zł 780,00 zł 

7. Sokalski Piotr IKS Tarnobrzeg 130,00 zł 780,00 zł 

8. Chamot Janusz IKS Tarnobrzeg 130,00 zł 780,00 zł 

9. Żyłka Krzysztof IKS Tarnobrzeg 250,00 zł 1 500,00 zł 

10. Mazurek Paweł IKS Tarnobrzeg 130,00 zł 780,00 zł 

11. Włodyka Paweł IKS Tarnobrzeg 130,00 zł 780,00 zł 

12. Nalepka Maciej IKS Tarnobrzeg 250,00 zł 1 500,00 zł 

13. Mystek Konrad  Tarnobrzeski Klub Karate 170,00 zł 1 020,00 zł 

14. Paczyńska Natalia Tarnobrzeski Klub Karate 150,00 zł 900,00 zł 

15. Grabski Maciej Tarnobrzeski Klub Karate 250,00 zł 1 500,00 zł 

16. Uzar Sebastian Tarnobrzeski Klub Karate 170,00 zł 1 020,00 zł 

17. Gładysz Agata UKS Delfin 150,00 zł 900,00 zł 

18. Skulski Szymon UKS Delfin 300,00 zł 1 800,00 zł 

19. Guściora Maciej UKS Delfin 170,00 zł 1 020,00 zł 

20. Skwara Kamila UKS Delfin 150,00 zł 900,00 zł 

21. Wojciechowski Michał Klub Biegacza "Witar" 300,00 zł 1 800,00 zł 

22. Niezabitowska Lilly May Jacht Klub Kotwica 180,00 zł 1 080,00 zł 

23. Bobula Aleksandra Jacht Klub Kotwica 180,00 zł 1 080,00 zł 

24. Bobula Blanka Jacht Klub Kotwica 160,00 zł 960,00 zł 

25. Motyka Emilia Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate 140,00 zł 840,00 zł 

Suma 4 380,00 zł 26 280,00 zł 

 

Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe w okresie lipiec – grudzień 2019 r. 

Lp. Nazwisko i imię Nazwa stowarzyszenia 
Stypendium 
miesięczne 

Stypendium  
za okres  

VII-XII 2019 

1. Bajda Jagoda Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

2. Błażejczak Zuzanna Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

3. Opałka Urszula Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

4. Szczęsna Magdalena Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 250,00 zł 1 500,00 zł 
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5. Piątek Jakub Klub Kajakowy "Jezioro" Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

6. Zajdel Jerzy IKS Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

7. Kotarska Emilia IKS Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

8. Sokalski Piotr IKS Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

9. Chamot Janusz IKS Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

10. Żyłka Krzysztof IKS Tarnobrzeg 250,00 zł 1 500,00 zł 

11. Mazurek Paweł IKS Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

12. Włodyka Paweł IKS Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

13. Nalepka Maciej IKS Tarnobrzeg 250,00 zł 1 500,00 zł 

14. Dawid Sowa IKS Tarnobrzeg 120,00 zł 720,00 zł 

15. Mystek Konrad  Tarnobrzeski Klub Karate 120,00 zł 720,00 zł 

16. Paczyńska Natalia Tarnobrzeski Klub Karate 120,00 zł 720,00 zł 

17. Rejczyk Martyna Tarnobrzeski Klub Karate 120,00 zł 720,00 zł 

18. Kościelna Elżbieta Tarnobrzeski Klub Karate 120,00 zł 720,00 zł 

19. Gładysz Agata UKS Delfin 120,00 zł 720,00 zł 

20. Skulski Szymon UKS Delfin 120,00 zł 720,00 zł 

21. Guściora Maciej UKS Delfin 120,00 zł 240,00 zł 

22. Szklarz Mateusz UKS Delfin 120,00 zł 720,00 zł 

23. Skwara Bartłomiej UKS Delfin 250,00 zł 1 500,00 zł 

24. Wojciechowski Michał Klub Biegacza "Witar" 300,00 zł 1 800,00 zł 

25. Niezabitowska Lilly May Jacht Klub Kotwica 250,00 zł 1 500,00 zł 

26. Bobula Aleksandra Jacht Klub Kotwica 250,00 zł 1 500,00 zł 

27. Bobula Blanka Jacht Klub Kotwica 120,00 zł 720,00 zł 

Suma 4 200,00 zł 24 720,00 zł 

 

13.4. WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

Wsparcie organizacji przedsięwzięć sportowych (zakup nagród, pucharów medali):  

• III Tarnobrzeskie Zmagania z Wisłą, 

• „Mistrzostwa Świata Przedszkolaków” w piłce nożnej,  

• Jubileusz 25-lecia istnienia OKS Koniczynka Ocice,  

• „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”,  

• „Rajd Solidarności i Wolności”,  

• cykl turniejów dla dzieci w ramach Siarka CUP 2019,  

• pokrycie kosztów związanych z udziałem w Programie Szkolny Klub Sportowy, plebiscytów na 
najlepszych sportowców w Tygodniku Nadwiślańskim i Echu Dnia. 

 

13.5. WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 

 

1. Hala Widowiskowo-Sportowa, Al. Niepodległości 2 
2. Hala Sportowa, Al. Niepodległości 2 
3. Siłownia, Al. Niepodległości 2  
4. Pływalnia, Al. Niepodległości 2 
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5. Miasteczko Ruchu Drogowego, ul. Przy Zalewie 
6. Skate Park, ul. Przy Zalewie 
7. Drift Park, ul. Przy Zalewie 
8. Jezioro Tarnobrzeskie 
9. Stadion Miejski, Al. Niepodległości 2 
10. Boiska treningowe piłkarskie przy ul. Zwierzynieckiej 
11. Korty tenisowe przy ul. Zwierzynieckiej 
12. Euroboisko , ul. M. Dąbrowskiej 
13. Orlik ul. Przy Zalewie 
14. Biały Orlik/Kort tenisowy, ul. Wiejska (SP 9) 
15. Ścianka Wspinaczkowa (w budowie), Al. Niepodległości 2 
16. Plac rowerowy PUMPTRACK ul. M. Dąbrowskiej 
17. Siłownia zewnętrzna os. Serbinów przy SP 10 
18. Siłownia zewnętrzna os. Siarkowiec przy ul. Kopernika 
19. Siłownia zewnętrzna os. Sobów przy ul. Olszowa 
20. Siłownia zewnętrzna os. Dzików 
21. Siłownia zewnętrzna nad Jeziorem Tarnobrzeskim 
22. Siłownia zewnętrzna os. Ocic przy ul. Koniczynki 
23. Siłownia zewnętrzna os. Sielec 
24. Siłownia zewnętrzna os. Mokrzyszów 
25. Siłownia zewnętrzna os. Sielec 
26. Siłownia zewnętrzna os. Miechocin 
27. Siłownia zewnętrzna os. Ocice przy ul. Błonie 
28. Siłownia zewnętrzna os. Nagnajów 
29. Stadion sportowy przy ul. Bema 
30. Stadion sportowy przy ul. Grobla 
31. Stadion piłkarski przy ul. Grzybowa 
32. Stadion piłkarski przy ul. Koniczynki 
33. Stadion piłkarski przy ul. Łąkowej  
34. Park Rozrywki Stawik, os. Wielowieś 
35. Ścieżka Zdrowia w Parku Rozrywki Stawik 
36. Miniboisko Plac Górnika 
37. Orlik przy Sp 3 
38. Orlik przy Sp 4 
39. Orlik przy Sp 7 
40. Orlik przy Sp 9 
41. Plac zabaw os. Ocice, przy ul. Koniczynki 
42. Plac zabaw os. Nagnajów 
43. Plac zabaw os. Sielec 
44. Plac zabaw im. Henryka Jordana – Stanica 
45. Plac zabaw os. Zakrzów 
46. Plac zabaw os. Mokrzyszów 
47. Plac zabaw os. Wielowieś 
48. Plac zabaw os. Miechocin 
49. Plac zabaw os. Sobów 
50. Plac  zabaw os. Serbinów 
51. Plac zabaw - Plac Górnika 
52. Plac zabaw przy P1 
53. Plac zabaw przy P2 
54. Plac zabaw przy P3 
55. Plac zabaw i miniboisko przy P4 
56. Plac zabaw przy P5 
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57. Plac zabaw i miniboisko przy P6 
58. Plac zabaw przy P7 
59. Plac zabaw przy P8 
60. Plac zabaw przy P9 
61. Plac zabaw i miniboisko przy P12 
62. Plac zabaw przy P13 
63. Plac zabaw przy P15 
64. Plac zabaw przy P17 
65. Plac zabaw przy P18 
66. Plac zabaw przy SP3 
67. Plac zabaw przy SP4 
68. Plac zabaw przy SP6 
69. Boisko przy SP6 
70. Plac zabaw przy SP7 
71. Plac zabaw i boisko przy SP8 
72. Plac zabaw przy SP9 
73. Dwa Place zabaw przy SP10 
74. Plac zabaw i boisko przy SP 11 
75. Boisko przy ZS 
76. Boisko przy ul. Dekutowskiego 
77. Boisko przy ul. Jachowicza LO 
78. Boisko i bieżnia przy ZS Staszica 
79. Boisko Wielofunkcyjne przy ZS 3 
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13.6. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

 

 Cele MOSiR: Celem  funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych miasta Tarnobrzeg 
z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających 
i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Tarnobrzegu za zgodą Prezydenta Miasta współpracuje i 
wspiera organizacje sportowe poprzez symboliczne opłaty za  udostępnianie hali sportowej, siłowni, 
basenu oraz sali i pomieszczeń na treningi, organizację zawodów sportowych oraz prace 
administracyjne dzięki czemu możliwy jest udział tych organizacji sportowych  w rozgrywkach 
organizowanych poprzez polskie i wojewódzkie i regionalne związki sportowe. 

 Współpraca z organizacjami sportowymi: 

• Klubem Sportowym SIARKA Tarnobrzeg S.A. – (piłka nożna), 

• Klubem Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu (tenis stołowy kobiet), 

• Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Sympatyków Piłki Siatkowej (liga TALPS, siatkówka 
mężczyzn), 

• Klubem Piłki Siatkowej SIARKA Tarnobrzeg 

• Tarnobrzeskim Klubem Szachowym 

• Uczniowskim Klubem Sportowy ,, DELFIN” (pływanie) 

• Klubem Biegacza ,,WITAR” (biegi) 

• Tarnobrzeskim Towarzystwem Pływackim 

• ,,Integracja – Stowarzyszeniem Sprawnych Inaczej i Przyjaciół” (pływanie, podnoszenie 
ciężarów) 

• Stowarzyszeniem „Tarnobrzeski Klub Tenisa” 

• Klubem Kajakowym „Jezioro Tarnobrzeskie” 

• Jacht Klubem „KOTWICA” 

• Tarnobrzeskim WOPR 

• TKKF Tarnobrzeg 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu w 2019 roku był organizatorem 
i współorganizatorem licznych imprez sportowo-rekreacyjnych. Do imprez, które cieszyły się 
największym zainteresowaniem należy zaliczyć: 

• Turniej halowej piłki nożnej, 

• Turniej plażowej piłki siatkowej 

• Turniej szachowy, 

• „FERIE 2019”: 

• Nauka pływania, 

• Turniej szachowy dla szkół podstawowych, 

• Zajęcia modelarskie, budowa modeli i zawody, 

• Halowy Turniej w Piłkę Nożną Ministrantów, 

• VII Zimowy Rekreacyjny Bieg wokół Jeziora Tarnobrzeskiego 

• „Podaj Łapę” piknik dla małych i dużych miłośników psów, 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega, 

• Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych 

• XXVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 

• Senioriada 2019, 

• Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Olimpiada przedszkolaka 
„Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej” 

• Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci 10-11 lat – edycja wiosenna i jesienna 

• Puchar Podkarpacia  w pływaniu, 

• Dzień Dziecka na pływalni, 
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• Rodzinne Zawody w pływaniu, 

• Piknik Nordic Walking, 

• Warsztaty modelarskie i zawody modeli latających, 

• Miejskie zawody drużyn OSP, 

• Finał Turnieju Piłki Nożnej w ramach ogólnopolskiej imprezy „Z podwórka na stadion” o puchar 
TYMBARKU 

• III Długodystansowe zawody pływackie „Jezioro Tarnobrzeskie” 

• Mistrzostwa Tarnobrzega w biegach przełajowych, 

• III Memoriał Józefa Salika w tenisie ziemnym, 

• VIII Półmaraton i ćwierćmaraton -  Jezioro Tarnobrzeskie, 

• VII Otwarte mistrzostwa Tarnobrzega w piłce plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie, 

• 41 Bieg Nadwiślański, 

• Zawody „ Latawcowe Babie Lato” 

• Mikołajkowy Turniej „Wyścig do Św. Mikołaja” 

• XXVIII Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim ERGOWIOSŁA 2019 

• I Mistrzostwa Tarnobrzega Szkół Ponadgimnazjalnych na Ergometrze Wioślarskim 

• I Otwarte Mistrzostwa Tarnobrzega na Ergometrze Wioślarskim 

• ACTIVE ROW czyli „Wiosłowanie dla Każdego” impreza o zasięgu makroregionalnym 
współorganizowana z Fundacją Olimpijczyka Michała Jelińskiego „ACTIVE diabet 

• XI Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 

• Dzień Dziecka 

• Podkarpacki Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych 

• Podkarpacki Turniej Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pełni również rolę Szkolnego Związku Sportowego. Obiekty 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji 

1. Hala Widowiskowo Sportowa oraz mała sala sportowa 

2. Pływalnia kryta 

3. Siłownia sportowa 

4. Miejski Stadion Sportowy 

5. Kompleks Obiektów Treningowych  ,,ZWIERZYNIEC” 

6. Korty tenisowe – „Zwierzyniec” 

7. Orlik „NADOLE” 

8. EUROBOISKO przy SP nr 10 

9. Lodowisko „BIAŁY ORLIK”  przy SP nr 9 

10. Jezioro Tarnobrzeskie -  organizacja kąpielisk 

11. Siłownie zewnętrzne / przy Jeziorze Tarnobrzeskim, przy Euroboisku / 

12. Pum truck / przy Euroboisku / 

13. Miasteczko Ruchu Drogowego z sygnalizacją świetlną / tereny rekreacyjne na Nadolu/ 

14. Rekreacyjne place zabaw / na osiedlach: Nagnajów, Miechocin, Sobów, Wielowieś, Sielec, 
Zakrzów, Ocice, przy Marinie/ 

15. Skate park. 
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13.7.WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

 

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA I SALA SPORTOWA 

 

 Hala widowiskowo-sportowa wykorzystywana jest głównie do organizacji meczów oraz 
treningów  mistrzowskich zespołów sportu kwalifikowanego seniorek (I Liga i tenisa stołowego kobiet 
(Ekstraklasa + rozgrywki Pucharu Europy), siatkówki III liga mężczyzn.Hali Widowiskowo Sportowa 
wykorzystywana jest na treningi i mecze mistrzowskie. Korzystają  zespoły klubowe w kategoriach 
młodzieżowych siatkówki i koszykówki biorące udział w rywalizacji sportowej na poziomie 
wojewódzkim i ogólnopolskim. Poza zespołami klubowymi największą liczbę korzystających z tych 
obiektów stanowi grupa dzieci i młodzieży tarnobrzeskich szkół, które w ramach programu nauczania 
tych placówek prowadzą zajęcia wychowania fizycznego na udostępnionych obiektach (hala 
widowiskowo – sportowa, sala sportowa, sala gimnastyczna), w skali roku liczba młodzieży, która 
korzysta z naszych obiektów wynosi blisko 30 tys. uczniów. 

 Hale i sale sportowe udostępniane są także zorganizowanym grupom na zajęcia sportowo – 
rekreacyjne (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis ziemny i tenis stołowy) z tej formy w roku 
skorzystało blisko 15 tys. osób. 

 Na holu Hali Widowiskowo – Sportowej zostało uruchomione i funkcjonuje TCTS, które cieszy 
się bardzo dużą popularnością. 

 Obiekty hali widowiskowo – sportowej wykorzystywane są również przez podmioty 
zewnętrzne w celu organizacji widowisk kulturalnych, pokazów, ekspozycji  czy uroczystości. 

Imprezy niesportowe zorganizowane w roku 2019 to np.: 

• „Miejskie Śniadanie Wielkanocne”, 

• Dwudniowy Turniej Tańca Towarzyskiego połączony z pokazami par mistrzowskich – 
organizator Szkoła Tańca Towarzyskiego „SAMBA”, 

• Kiermasz zdrowia i urody, 

• Targi Pracy – organizator Powiatowy Urząd Pracy, 

• Miejska Wigilia – organizator Prezydent Miasta, 

• Wyścig do Św. Mikołaja Szkół Podstawowych, 

• Mikołajki na sportowo ( KS Siarka). 

 

Cykliczne imprezy sportowe to np.: 

• Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych – organizator Zespół Szkół 
Specjalnych, 

• Igrzyska Młodzieży w Badmintonie (SZS), 

• Igrzyska Dzieci  w Tenisie stołowym (SZS), 

• Igrzyska dzieci w Unihokeju(SZS) 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej Baraże Koszykówka chłopców (SZS), 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce ręcznej dziewcząt i chłopców (SZS), 

• Licealiada w Koszykówce dziewcząt i chłopców(SZS) 

• Tarnobrzeska Amatorska Liga Piłki Siatkowej (sezon 2016/2017 , 2017/2018 i 2018/2019) 
organizator Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej, 

• „Siarkowcy Dzieciakom” – halowy turniej piłki nożnej połączony z akcją charytatywną – 
organizator Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Nożnej ZŁOTA SIARKA. 

• Podkarpacka I liga Mężczyzn w siatkówce( sezon 2018/2019) 

• KTS ENEA Siarka Tarnobrzeg(sezon 2018/2019) 

 Łącznie w imprezach w 2019 roku na halach MOSiR brało udział blisko 60 tys. zawodników. 
Imprezy te zgromadziły przeszło 30 tys. widzów. 
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PŁYWALNIA KRYTA 

 

Wykorzystanie 

miesiąc 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Styczeń 14 183 12 315  4 751 10 232 

Luty 14 568 16 535 14 225 11 012 

Marzec 14 101 18 659 15 449 15 339 

Kwiecień 14 893 14 526 14 286 9 246 

Maj 12 660 13 603 13 288 12 087 

Czerwiec 10 765 10 176 9 473 9 624 

Lipiec 3 404 3 831 3 662 3 381 

Sierpień 5 627 6 632 5 474 5 993 

Wrzesień 14 118 12 769 11 025 16 344 

Październik 17 025 18 500 14 469 20 067 

Listopad 16 911 16 216 12 507 18 389 

Grudzień 11 630 13 543 10 997 13 896 

SUMA 149 885 157 305 139 606 145 701 

 

 MOSiR wspólnie z WOPR prowadzi naukę i doskonalenie pływania w grupach zorganizowanych 
połączone z prelekcjami edukacyjnymi odnośnie bezpiecznego zachowania nad wodą. Dla 
najmłodszych odbywają się zajęcia ,,Mamo, Tato chcę pływać”. Tarnobrzeskie Towarzystwo Pływackie 
prowadzi naukę pływania dla przedszkolaków. 

 

SIŁOWNIA SPORTOWA 

 

Wykorzystanie 

miesiąc 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Styczeń 6 209 4 620 4 722 4 152 

Luty 6 228 5 002 4 701 4 004 

Marzec 5 020 5 386 5 038 3 775 

Kwiecień 4 275 4 062 4 216 modernizacja 

Maj 4 007 4 117 3 848 modernizacja 

Czerwiec 3 801 3 931 3 563 modernizacja 

Lipiec 2 316 3 273 3 046 
1 259 

modernizacja 

Sierpień 3 023 3 231 3 194 2 724 

Wrzesień 3 950 3 720 3 969 3 091 
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Październik 4 231 4 154 3 769 3 557 

Listopad 4 245 4 131 3 683 3 896 

Grudzień 3 895 3 863 3 443 4 152 

SUMA 51 200 49 490 47 192 30 610 

 

MIEJSKI STADION SPORTOWY 

 

 Stadion Miejski wykorzystywany był  głównie przez Klub Sportowy SIARKA Tarnobrzeg S.A. 
do organizacji zajęć treningowych i meczów mistrzowskich i pucharowych dla III-ligowego zespołu piłki 
nożnej. 

 Łącznie przez okres 12 – u miesięcy 2019 r. przeprowadzono około 300 treningów i rozegrano 
18 meczów  mistrzowskich ligowych, 2 o Puchar Polski i 3 sparingi. 

 Na stadionie organizowane są także turnieje dla dzieci jak np. „Turrniej Pilki Nożnej Domów 
Dziecka” 

 

KOMPLEKS OBIEKTÓW TRENINGOWYCH  ,,ZWIERZYNIEC” 

 

Kompleks boisk piłkarskich „Zwierzyniec” wykorzystywany jest głównie do szkolenia dzieci i młodzieży 
oraz rozgrywania meczów mistrzowskich w tej grupie wiekowej (młodzicy, trampkarze, juniorzy). 
Z boisk na tym obiekcie korzystają także zawodnicy Szkolnego Związku Sportowego oraz tarnobrzeskich 
szkół. 

 W roku 2019 (od połowy marca do połowy listopada) z obiektów korzystało od 8 do 12 grup 
dziennie, od 2 do 5 razy tygodniowo, odbyło się też 150 meczów mistrzowskich. Łącznie w treningach 
i meczach mistrzowskich udział wzięło około 30 000 zawodników, a rozgrywki obejrzało ok. 10 000 
widzów. 

 Finał Turnieju piłki nożnej w ramach ogólnopolskiej imprezy „Z podwórka na stadion” o puchar 
TYMBARKU zgromadził ok. 600 zawodników z podkarpacia 

 

ORLIK „NADOLE” 

 - 6500 ćwiczących -boiska ze sztuczną nawierzchnią 

 

EUROBOISKO SP 10  

– 9500 ćwiczących - boisko ze sztuczną nawierzchnią 

 

LODOWISKO „BIAŁY ORLIK” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 

 - z lodowiska w okresie 

grudzień – luty korzystało około 5000 łyżwiarzy. 

 

KORTY  TENISOWE - „ZWIERZYNIEC” 

Korzystanie z kortów tenisowych od kwietnia do października - Ilość korzystających osób ok. 4 500. 

 

JEZIORO TARNOBRZESKIE - SEZON 2019 R. 

Informacje dotyczące funkcjonowania Jeziora Tarnobrzeskiego w sezonie 2019. 

Frekwencja - w sezonie odwiedziło tereny rekreacyjne nad Jeziorem Tarnobrzeskim ok. 300 tys. osób. 
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W dni świąteczne / niedziele / podczas bardzo dobrych warunkach atmosferycznych przebywało  w 
jednym dniu ok. 20 tyś osób. 

 

PODSUMOWANIE 

 Inicjowanie, organizowanie  i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie zajęć, 
zawodów, imprez  sportowo – rekreacyjnych promujących miasto z uczestnictwem dzieci i młodzieży 
szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych i  społeczności lokalnej, współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi jednostkami działającymi na rzecz 
sportu i rekreacji, tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo - rekreacyjnym osobom 
niepełnosprawnym, ściśle wiąże się z wykorzystaniem obiektów i urządzeń przez mieszkańców naszego 
miasta. Duży wzrost można  zauważyć szczególnie wśród osób dorosłych i starszych -  wzrost liczby tych 
grup zorganizowanych spędzających czynnie swój wolny czas w obiektach sportowych, wyraża się  
poprzez coraz większą liczbą rezerwacji stałych terminów zajęć. 

 Nie jesteśmy wstanie podać liczby osób korzystających z rekreacyjnych placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych, miasteczka ruchu drogowego, ponieważ wymienione obiekty są dostępne nieodpłatnie 
bez ograniczenia. Zgodnie z naszą obserwacją w okresie wakacyjnym oraz przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych społeczeństwo Tarnobrzega bardzo chętnie korzysta z doskonale 
przygotowanej bazy rekreacyjnej i sportowej. 

 Za stan przygotowania technicznego oraz zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymanie 
i konserwację obiektów sportowo- rekreacyjnych odpowiada grupa remontowa. Remonty i naprawy 
bieżące są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów. Na bieżąco dokonuje  się prac 
związanych z bezpieczeństwem osób korzystających  oraz  utrzymaniem prawidłowo funkcjonujących 
urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu w 2019 roku był organizatorem 
i współorganizatorem licznych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozrywkowych i artystycznych. 
Wszystkie powyższe działania miały odpowiednią oprawę organizacyjną, zawsze nagradzano 
najlepszych nie zapominając o pamiątkowych dyplomach i upominkach dla wszystkich uczestników 
imprez. 

 We wszystkich imprezach, które organizował MOSiR bardzo chętnie i licznie uczestniczyli nasi 
mieszkańcy, ale również zawodnicy z różnych stron kraju i zagranicy, co świadczy o jakości  
podejmowanych działań jak również o wypracowaniu  marki sportowej  promującej Tarnobrzeg. 
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13.8. TURYSTYKA 

 

W 2019 r., w obszarze działań dotyczących turystyki istotnym elementem było wspieranie 
funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej prowadzonego przez PTTK Oddział Miejski „Siarkopol” 
w Tarnobrzegu. Otrzymana od Gminy dotacja w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 
sportu i turystyki w kwocie 8 000,- zł pozwoliła na utrzymanie ciągłości pracy i spełnienie wymogów 
certyfikacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, co zaowocowało przyznaniem jednej gwiazdki i 
„wejściem” do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych punktów informacji turystycznej. Dodatkowo 
Gmina zainstalowała przed obiektem infokiosk zewnętrzny, pozyskany nieodpłatnie w ramach 
przynależności do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach wspólnych działań  z 
PROT, pracownicy Urzędu uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach z zakresu ruchu turystycznego, 
warsztatach prezentujących potencjał turystyczny miasta, przygotowywaniu i wymianie materiałów 
informacyjno-promocyjnych dla punktów informacji turystycznej. Podtrzymywana są również kontakty 
ze środowiskiem przewodnickim w Sandomierzu i Rzeszowie w zakresie udostępniania materiałów 
informacyjnych o atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej i gastronomicznej.  

W 2019 r. kontynuowana była współpraca z Nadleśnictwem Nowa Dęba w zakresie 
turystycznego udostępnienia w lesie Zwierzyniec tzw. „betonowych kręgów” - Wytwórni i Bazy 
Magazynowej Państwowego Monopolu Spirytusowego – Inwestycji Centralnego Okręgu 
Przemysłowego dla potrzeb obronności kraju i kapliczki Św. Onufrego. Prowadzone były działania ze 
strony Nadleśnictwa w zakresie zabezpieczenia i przygotowania tych obiektów do projektowanej trasy 
turystycznej.  

Tarnobrzeski Rower Miejski 2019 to kontynuacja działania wspierającego turystykę 
w Tarnobrzegu i okolicy. Wypożyczalnia rowerów w Tarnobrzegu rozlokowana była w 20 stacjach 
w granicach miasta i po jednej w Baranowie Sandomierskim i Sandomierzu, dając mieszkańcom 
i turystom alternatywny środek transportu w postaci 80 szt. rowerów.  Od kwietnia do listopada 
skorzystano ponad 1 800 razy. Słaba infrastruktura rowerowa i brak bezpłatnych minut przekładają się 
na stopień wykorzystania rowerów. 

W obrębie turystyki znajduje się prowadzenie Ewidencji innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie oraz zaszeregowania i ewidencji pól biwakowych. W związku 
z rozpoczęciem przez Gminę zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim następuje 
wzrost zainteresowania tworzeniem miejsc noclegowych w mieście. Było to powodem przygotowania 
Zarządzenia Prezydenta Miasta porządkującego regulacje prawne z tym związane (Zarządzenie 
nr 6/2020 z dn. 8.01.2020 r.). Na koniec 2019 roku zaewidencjonowanych było 18 podmiotów 
oferujących 369 miejsc noclegowych. W trakcie roku wyrejestrowano 4 podmioty oferujące 76 miejsc 
noclegowych a zaewidencjonowano 4 nowe podmioty oferujące 79 miejsc. Dodatkowo, poza 
Ewidencją Prezydenta na terenie miasta funkcjonują 3 obiekty hotelowe (będące w Ewidencji 
Marszałka) oferujące 114 miejsc noclegowych. Dwa z tych podmiotów uruchomiono w 2019 roku.  
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14. REALIZACJA  UCHWAŁ RADY MIASTA TARNOBRZEGA ZA 2019 r. 
 

 W 2019 roku Rada Miasta Tarnobrzega VIII kadencji 2018-2013 podjęła 208 uchwał, z czego: 

- 204 zostały zrealizowane, w tym 5 zrealizowane bez elementów określonych w rozstrzygnięciu 
nadzorczym, 

- 19 jest w trakcie realizacji, 

- 5 nie zostało zrealizowanych z powodów: nie otrzymanie dofinansowania do projektu będącego 
przedmiotem uchwały – 1 uchwała, stwierdzenie nieważności uchwały przez organ nadzoru – 4 
uchwały. 

 

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Miasta Tarnobrzega w 2019 roku. 

Sesja Data 
Nr 

Uchwały 
W sprawie: 

Wydział/ 

Jednostka 
Miasta/Spółka 

Stopień realizacji 

V 
16 

stycznia 
2019 r. 

V/48/2019 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  V/49/2019 
Uchwała Budżetowa Miasta 
Tarnobrzega na rok 2019 

BF Zrealizowana 

  V/50/2019 
ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie Statutu 
Miasta Tarnobrzega 

BRM Zrealizowana 

  V/51/2019 rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

VI 
30 

stycznia 
2019 r. 

VI/52/2019 
o przeprowadzeniu konsultacji 
w sprawie zmiany w statutach 
osiedli 

BRM Zrealizowana 

  VI/53/2019 
przeprowadzenia wyborów 
zarządów jednostek 
pomocniczych 

BRM Zrealizowana 

  VI/54/2019 
w sprawie nabycia 
nieruchomości położonej w 
Tarnobrzegu przy ul. Kruczej 

GG Zrealizowana 

  VI/55/2019 

w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości 
położonej w Tarnobrzegu 
obręb Sobów 

GG 
W trakcie realizacji 
(zostanie ogłoszony 

przetarg) 

  VI/56/2019 

w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości 
położonych w Tarnobrzegu 
przy ul. Zamkowej, obręb 
Mokrzyszów 

GG 

W trakcie realizacji 
(ogłoszono przetargi 

podczas, których 
sprzedano 7 działek. 
Następne przetargi 
będą ogłaszane w 

bieżącym roku) 
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  VI/57/2019 

w sprawie zamiany 
nieruchomości położonych w 
Tarnobrzegu przy ul. 
Wrzosowej i ul. Zakrzowskiej 
pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a 
osobami fizycznymi 

GG Zrealizowana 

  VI/58/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 
złożenie wniosku o 
dofinansowanie oraz przyjęcie 
do realizacji projektu  pn. 
„Opracowanie Strategii 
rozwoju elektromobilności dla 
miasta Tarnobrzega” ze 
środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

RMF 
Niezrealizowana 

(projekt nie uzyskał 
dofinansowania)) 

  VI/59/2019 
w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok 

BF Zrealizowana 

  VI/60/2019 
w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok 

BF Zrealizowana 

  VI/61/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie poręczenia kredytu 
zaciągniętego przez 
Tarnobrzeskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. w Banku Spółdzielczym 
w Tarnobrzegu 

BF Zrealizowana 

  VI/62/2019 
w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok 

BF Zrealizowana 

  VI/63/2019 

w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  VI/64/2019 

zmieniającej Uchwałę nr 
XLVI/322/97 w sprawie 
utworzenia jednoosobowej 
Spółki Gminy z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

TID Zrealizowana 

  VI/65/2019 

w sprawie uzupełniających 
wyborów ławników do Sądu 
Okręgowego na kadencję 2016 
– 2020 

BRM Zrealizowana 

VII 
21 

lutego 
2019 r. 

VII/66/201
9 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie zmian w budżecie na 
2019 rok 

BF Zrealizowana 
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VIII 
27 

lutego 
2019 r. 

VIII/67/201
9 

powołania Kapituły Medalu 
Sigillum Civis Virtuti 

BRM Zrealizowana 

  
VIII/68/201

9 
powołania Kanclerza Kapituły 
Medalu Sigillum Civis Virtuti 

BRM Zrealizowana 

  
VIII/69/201

9 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia cen za usługi 
przewozowe osób i bagażu, 
uprawnień do ulgowych i 
bezpłatnych przejazdów oraz 
opłat dodatkowych w 
komunikacji miejskiej 

Km Zrealizowana 

  
VIII/70/201

9 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków korzystania z 
przystanków 
komunikacyjnych, których 
właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina 
Tarnobrzeg 

Km Zrealizowana 

  
VIII/71/201

9 

 zamiany nieruchomości 
położonych w Tarnobrzegu 
przy ul. Wrzosowej  i ul. 
Dominikańskiej pomiędzy 
Gminą Tarnobrzeg a osobą 
fizyczną 

GG Zrealizowana 

  
VIII/72/201

9 

 wyrażenia zgody na 
odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej 
położonej w Tarnobrzegu, 
obręb Nagnajów 

GG Zrealizowana 

  
VIII/73/201

9 

nabycia nieruchomości 
położonej w Tarnobrzegu przy 
ul. Zielonej, obręb Nagnajów 

GG 

W trakcie realizacji 
(trwają negocjacje w 

sprawie 
odszkodowania) 

  
VIII/74/201

9 

sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w 
Tarnobrzegu przy  ul. Górki, 
obręb Wielowieś 

GG 
W trakcie realizacji 
(zostanie ogłoszony 

przetarg) 

  
VIII/75/201

9 

 sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w 
Tarnobrzegu przy  ul. Ziołowej, 
obręb Dzików 

GG Zrealizowana 

  
VIII/76/201

9 

 wyznaczenia i delegowania 
przez Radę Miasta dwóch 
radnych do udziału w Miejskiej 

SM Zrealizowana 

http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/73.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/73.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/73.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/74.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/74.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/74.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/74.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/75.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/75.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/75.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/75.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/76.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/76.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/76.pdf
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Komisji Bezpieczeństwa  i 
Porządku 

  
VIII/77/201

9 

zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Tarnobrzega w sprawie 
określenia zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych 
stanowiących mieszkaniowy 
zasób Gminy Tarnobrzeg 

GKŚ Zrealizowana 

  
VIII/78/201

9 
regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 

GKŚ/ 
Tarnobrzeskie 
Wodociągi Sp. 

z o.o. 

Stwierdzenie 
nieważności (na 

podstawie 
rozstrzygnięcia 

nadzorczego 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  
VIII/79/201

9 

 zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy 
społecznej będące w zakresie 
zadań własnych gminy 

MOPR Zrealizowana 

  
VIII/80/201

9 

określenia zasad wnoszenia, 
cofania i zbywania udziałów i 
akcji przez Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  
VIII/81/201

9 
 zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
VIII/82/201

9 

przekazania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w 
Rzeszowie wraz z odpowiedzią 
na skargę 

BRM Zrealizowana 

  
VIII/83/201

9 

określenia zadań na które 
przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu 
samorządom powiatowym w 
roku 2019  na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

MOPR Zrealizowana 

IX 
27 

marca 
2019 r. 

IX/84/2019 
zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia statutów 
osiedli 

BRM Zrealizowana 

  IX/85/2019 

 przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 

GKŚ Zrealizowana 

http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/76.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/76.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/77.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/77.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/77.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/77.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/77.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/77.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/79.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/79.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/79.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/79.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/80.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/80.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/80.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/80.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/81.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/82.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/82.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/82.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/82.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/82.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/577.pdf
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terenie Gminy Tarnobrzeg” w 
2019 r. 

  IX/86/2019 zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

X 
3 

kwietnia 
2019 r. 

X/87/2019 

głoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług  w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  od właścicieli 
nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów 

BRM Zrealizowana 

  X/88/2019 

w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w 
sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Tarnobrzeg 

BRM Zrealizowana 

  X/89/2019 
powołania Rady Muzeum przy 
Muzeum Historycznym Miasta 
Tarnobrzega 

EZS Zrealizowana 

  X/90/2019 

przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania terenu 
Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej – 
Machów II 

UAB 

W trakcie realizacji 
(Uchwała intencyjna. 

Stanowi podstawę 
do rozpoczęcia prac 
nad uchwaleniem 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego, 
stanowiącego prawo 

miejscowe) 

  X/91/2019 

 przekształcenia szkół 
wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Specjalnych z siedzibą w 
Tarnobrzegu, przy ul. Marii 
Dąbrowskiej 10a poprzez 
zmianę ich siedziby 

EZS 

Zrealizowana (bez 
elementów 

określonych w 
rozstrzygnięciu 

nadzorczym 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  X/92/2019 

przekształcenia szkół 
wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
2 im. Bartosza Głowackiego z 
siedzibą w Tarnobrzegu,  przy 
ul. Mikołaja Kopernika 18 
poprzez zmianę ich siedziby 

EZS 

Zrealizowana (bez 
elementów 

określonych w 
rozstrzygnięciu 

nadzorczym 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  X/93/2019 
ustanowienia programu 
osłonowego Miasta 
Tarnobrzega w zakresie 

MOPR 

Zrealizowana 
częściowo (program 
w trakcie realizacji 

do 2023 r.) 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/585.pdf
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dożywiania „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019-2023 

  X/94/2019 

sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej 
nieruchomości położonych w 
Tarnobrzegu przy ul. Górki i ul. 
Zagórze, obręb Wielowieś 

GG 

W trakcie realizacji 
(został wywieszony 

wykaz 
nieruchomości, a 
następnie będą 
podpisywane 

protokoły z rokowań) 

  X/95/2019 

sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej 
nieruchomości położonych  w 
Tarnobrzegu przy ul. 
Zakładowej, obręb Nagnajów 

GG 

W trakcie realizacji 
(podpisano protokół 
z rokowań, następnie 

będzie umówiony 
termin aktu 

notarialnego) 

  X/96/2019 
uchwalenia Regulaminu 
Cmentarza Komunalnego w 
Tarnobrzegu 

GKŚ 

Zrealizowana (bez 
elementów 

określonych w 
rozstrzygnięciu 

nadzorczym 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  X/97/2019 zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  X/98/2019 zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  X/99/2019 zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
X/100/201

9 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

XI 
24 

kwietnia 
2019 r. 

XI/101/201
9 

przyznania Medalu Sigillum 
Civis Virtuti 

BRM Zrealizowana 

  
XI/102/201

9 

nadania tytułu „Honorowy 
Obywatel Miasta 
Tarnobrzega” 

BRM Zrealizowana 

  
XI/103/201

9 

ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie opłaty 
targowej miasta Tarnobrzega 

BRM Zrealizowana 

  
XI/104/201

9 

ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie określenia 
zasad wydzierżawiania i 
wynajmowania nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Tarnobrzeg i miasta 
Tarnobrzeg na prawach 
powiatu 

BRM Zrealizowana 

  
XI/105/201

9 

ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

BRM Zrealizowana 
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przestrzennego osiedla 
„Mokrzyszów” w Tarnobrzegu 

  
XI/106/201

9 

powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakład Pielęgnacyjno- 
Opiekuńczy w Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XI/107/201

9 

powołania Rady Społecznej 
Przychodni Specjalistycznej w 
Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XI/108/201

9 

powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Rehabilitacji 
Leczniczej w Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XI/109/201

9 

przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie 
Gminy Tarnobrzeg 

GKŚ/ 
Tarnobrzeskie 
Wodociągi Sp. 

z o.o. 

Zrealizowana 

  
XI/110/201

9 
budżetu obywatelskiego 
Miasta Tarnobrzega 

OP 

Zrealizowana (bez 
elementów 

określonych w 
rozstrzygnięciu 

nadzorczym 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  
XI/111/201

9 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XI/112/201

9 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XI/113/201

9 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  
XI/114/201

9 

nadania imienia „Park 
rodzinny im. dr  Olgi Lilien” 
obiektowi rekreacyjnemu 
wybudowanemu na Osiedlu 
Mokrzyszów   w Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

XIII 
29 maja 
2019 r. 

XIII/115/20
19 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
Miasta Tarnobrzega 

EZS Zrealizowana 

  
XIII/116/20

19 
udzielenia gwarancji zapłaty za 
roboty budowlane 

TID 

Stwierdzenie 
nieważności  (na 

podstawie 
rozstrzygnięcia 
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nadzorczego 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  
XIII/117/20

19 
ustanowienia pomników 
przyrody 

GKŚ Zrealizowana 

  
XIII/118/20

19 

sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w 
Tarnobrzegu przy  ul. 
Wrzosowej obręb Mokrzyszów 

GG 

W trakcie realizacji 
(w wyniku przetargu 
sprzedano 1 działkę, 

na kolejne działki 
będą ogłaszane 

przetargi) 

  
XIII/119/20

19 

sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości położonej  w 
Tarnobrzegu przy ulicy 
Władysława Sikorskiego, 
obręb Tarnobrzeg 

GG 

W trakcie realizacji 
(została zlecona 
wycena i został 

wywieszony wykaz 
nieruchomości. Po 

ustanowieniu 
służebności przesyłu 

na nieruchomości 
zostanie ogłoszony 

przetarg) 

  
XIII/120/20

19 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej  w 
Tarnobrzegu, obręb 
Tarnobrzeg 

GG Zrealizowana 

  
XIII/121/20

19 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym 
prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej położonej  w 
Tarnobrzegu, obręb Machów 

GG Zrealizowana 

  
XIII/122/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XIII/123/20

19 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  
XIII/124/20

19 

wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu części 
nieruchomości gruntowej 
położonej w Tarnobrzegu przy 
ulicy Plażowej, obręb Machów 

GG Zrealizowana 

  
XIII/125/20

19 

zatwierdzenia realizacji oraz 
wniesienia wkładu własnego 
przez Gminę Tarnobrzeg do 

MOPR 
Zrealizowana 

(projekt w realizacji 
do 2022 r.) 
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projektu konkursowego o 
nazwie „Wypożyczalnia 
sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i 
wspomagającego” w ramach 
konkursu nr RPPK.08.03.00-
IP.01-18-032/18 – Oś 
Priorytetowa VIII Integracja 
społeczna Działanie 8.3 
Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych  i zdrowotnych 

XIV 
27 

czerwca 
2019 r. 

XIV/126/20
19 

udzielenia wotum zaufania dla 
Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega 

BRM/OP Zrealizowana 

  
XIV/127/20

19 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Miasta 
Tarnobrzega za 2018 rok 

BRM/BF Zrealizowana 

  
XIV/128/20

19 

udzielenia Prezydentowi 
Miasta Tarnobrzega 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 
rok 

BRM/BF Zrealizowana 

  
XIV/129/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XIV/130/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XIV/131/20

19 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  
XIV/132/20

19 

zmieniająca Uchwałę w 
sprawie określenia zadań na 
które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu 
samorządom powiatowym w 
roku 2019 na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji 
zawodoweji społecznej 

MOPR Zrealizowana 

  
XIV/133/20

19 

uchylenia uchwały NR 
LV/692/2014 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia  27 lutego 
2014 r. w sprawie przyjęcia 
Programu „Bon Rodzinny 3+” 
na terenie Miasta Tarnobrzega 

MOPR Zrealizowana 

http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/83.pdf
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XIV/134/20

19 

określenia wzoru wniosku o 
wypłatę dodatku 
energetycznego 

MOPR Zrealizowana 

  
XIV/135/20

19 

powołania zespołu 
opiniującego kandydatów na 
ławników na kadencję 2020-
2023 

BRM Zrealizowana 

  
XIV/136/20

19 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
IV/137/201

9 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XIV/138/20

19 

zmiany regulaminu 
określającego wysokości 
dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli 
oraz szczegółowych warunków 
ich przyznawania 

EZS Zrealizowana 

  
XIV/139/20

19 

zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 
Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego z siedzibą w 
Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja 
Kopernika 49 

EZS Zrealizowana 

  
XIV/140/20

19 

zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 
Bartosza Głowackiego  z 
siedzibą w Tarnobrzegu, przy 
ul. Stanisława Jachowicza 4 

EZS Zrealizowana 

  
XIV/141/20

19 

zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. 
gen. Władysława Sikorskiego z 
siedzibą w Tarnobrzegu, przy 
ul. Świętej Barbary 1B 

EZS Zrealizowana 

  
XIV/142/20

19 

projektu zmiany uchwały NR 
XL/397/2017 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia  30 marca 
2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych i 
specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą – 
Prawo oświatowe 

EZS 

Stwierdzenie 
nieważności (na 

podstawie 
rozstrzygnięcia 

nadzorczego 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

XV 
10 lipca 
2019 r. 

XV/143/20
19 

zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 
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XVI 
24 lipca 
2019 r. 

XVI/144/20
19 

powołania doraźnej Komisji 
ds. Statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta  

BRM Zrealizowana 

  
XVI/145/20

19 

powołania Komisji Wyborczej 
do przeprowadzenia wyborów 
do Rady Seniorów Miasta 
Tarnobrzega 

BRM Zrealizowana 

  
XVI/146/20

19 

zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach  na 
ławników 

BRM Zrealizowana 

  
XVI/147/20

19 

ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
„Dzików”  w Tarnobrzegu 

BRM Zrealizowana 

  
XVI/148/20

19 

przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie 
Gminy Tarnobrzeg 

GKŚ/ 
Tarnobrzeskie 
Wodociągi Sp. 

z o.o. 

Zrealizowana 

  
XVI/149/20

19 

przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi 
oraz dziennymi opiekunami 

MOPR Zrealizowana 

  
XVI/150/20

19 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i 
opiekuńczych, przyznawania 
zwolnień od obowiązku ich 
realizacji dla nauczycieli, 
którym powierzono 
stanowiska kierownicze w 
szkołach, przedszkolach i 
placówkach oświatowo-
wychowawczych, określenia 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczycieli szkół i 
placówek nie wymienionych  
w art.42 ust.3 Karty 
Nauczyciela, w tym 
pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców 
zawodowych, rozliczenia 
tygodniowego 

EZS Zrealizowana 
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obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć 
jest różny  w poszczególnych 
okresach roku szkolnego i dla 
stanowisk  o różnym 
tygodniowym wymiarze 
godzin 

  
XVI/151/20

19 

regulaminu określającego 
wysokości dodatków i innych 
składników wynagrodzenia 
nauczycieli oraz 
szczegółowych warunków ich 
przyznawania 

EZS 

Zrealizowana (bez 
elementów 

określonych w 
rozstrzygnięciu 

nadzorczym 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  
XVI/152/20

19 

zmiany Uchwały Nr 
L/639/2013 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 28 
listopada 2013 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu 
wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów Miasta 
Tarnobrzega” 

EZS 

Zrealizowana (bez 
elementów 

określonych w 
rozstrzygnięciu 

nadzorczym 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  
XVI/153/20

19 

ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
ponadpodstawowych i 
specjalnych mających siedzibę 
na obszarze Miasta 
Tarnobrzega, od dnia 1 
września 2019 roku 

EZS Zrealizowana 

  
XVI/154/20

19 

ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Tarnobrzeg oraz 
określenia granic obwodów 
publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 
września 2019 roku 

EZS Zrealizowana 

  
XVI/155/20

19 

zmiany uchwały w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania 
dotacji udzielanych 
publicznym i niepublicznym 
przedszkolom, innym formom 
wychowania przedszkolnego, 
szkołom, w tym szkołom 
podstawowym, w którym 
zorganizowano oddział 
przedszkolny i placówkom 
prowadzonym na terenie 
Miasta Tarnobrzega, trybu i 

EZS Zrealizowana 
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zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i 
wykorzystania tych dotacji 
oraz terminu i sposobu 
rozliczenia ich wykorzystania 

  
XVI/156/20

19 

przyjęcia Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych 
Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2014-
2020 

RMF 
Zrealizowana 

(strategia w realizacji 
do 2020 r.) 

  
XVI/157/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XVI/158/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XVI/159/20

19 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  
XVI/160/20

19 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XVI/161/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

XVII 

25 
wrześni
a 2019 

r. 

XVII/162/2
019 

przyjęcia do realizacji 
Programu Psychologiczno-
Terapeutycznego dla Osób 
Stosujących Przemoc w 
Rodzinie „Moja zmiana szansą 
dla mojej rodziny  na rok 2020 

MOPR 
Zrealizowana 

(program w trakcie 
realizacji w 2020 r.) 

  
XVII/163/2

019 

przyjęcia do realizacji 
„Programu oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie na lata 2020-2022” 

MOPR 
Zrealizowana 

(program w trakcie 
realizacji do 2022 r.) 

  
XVII/164/2

019 

stwierdzenia przekształcenia 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Tarnobrzegu 
w Centrum Kształcenia 
Zawodowego   w Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XVII/165/2

019 

przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie 
Gminy Tarnobrzeg 

GKŚ Zrealizowana 

  
XVII/166/2

019 

sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w 
Tarnobrzegu przy ul. 
Wiśniowej, obręb Mokrzyszów 

GG Zrealizowana 
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XVII/167/2

019 

zmieniającą uchwałę w 
sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości 
stanowiącego pomoc na 
infrastrukturę lokalną 

BF Zrealizowana 

  
XVII/168/2

019 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XVII/169/2

019 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XVII/170/2

019 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XVII/171/2

019 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XVII/172/2

019 

powierzenia Rejonowi Dróg 
Miejskich spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością zadań 
własnych Miasta Tarnobrzega 
z zakresu utrzymania czystości 
i porządku, w tym 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

GKŚ Zrealizowana 

  
XVII/173/2

019 

wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego i Sądu 
Rejonowego  w Tarnobrzegu 
na kadencję 2020-2023 

BRM Zrealizowana 

  
XVII/174/2

019 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XVII/175/2

019 
rozpatrzenia wniosku BRM Zrealizowana 

  
VII/176/20

19 
rozpatrzenia wniosku BRM Zrealizowana 

  
XVII/177/2

019 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XVII/178/2

019 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XVII/179/2

019 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XVII/180/2

019 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XVII/181/2

019 
rozpatrzenia petycji BRM Zrealizowana 

  
XVII/182/2

019 

przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta 
Tarnobrzega na lata 2016-
2023   

RMF 
Zrealizowana 

(program w trakcie 
realizacji  do 2023 r.) 
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XVII/183/2

019 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

XVIII 

4 
paździer

nika 
2019 r. 

XVIII/184/2
019 

zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XVIII/185/2

019 

wyrażenia zgody na zbycie 
udziałów i określenia trybu 
zbycia, w tym procedury 
wyłonienia nabywcy udziałów 
Gminy Tarnobrzeg w spółce 
Tarnobrzeskie Wodociągi 
Spółka z o.o.  z siedzibą w 
Tarnobrzegu 

RMF 

Zrealizowana 
(procedura 

zmierzająca do 
zbycia udziałów w 
trakcie realizacji) 

XIX 

30 
paździer

nika 
2019 r. 

XIX/186/20
19 

zmiany uchwały Nr 
LXVII/800/2014 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 7 listopada 
2014 r. w sprawie uchwalenia 
Programu Tarnobrzeska Karta 
Seniora 

MOPR Zrealizowana 

  
XIX/187/20

19 

sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości ozn. nr 699 
położonej w Tarnobrzegu przy 
Al. Warszawskiej 

GG 

W trakcie realizacji 
(został wywieszony 
wykaz, a następnie 
zostanie ogłoszony 

przetarg) 

  
XIX/188/20

19 

sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości ozn. nr 700 
położonej w Tarnobrzegu przy 
Al. Warszawskiej 

GG 

W trakcie realizacji 
(został wywieszony 
wykaz, a następnie 
zostanie ogłoszony 

przetarg) 

  
XIX/189/20

19 

powołania do składu Zespołu 
do przeprowadzenia 
negocjacji  w sprawie zbycia 
udziałów spółki Tarnobrzeskie 
Wodociągi sp. z o.o. w 
Tarnobrzegu przedstawiciela 
radnych miejskich VIII kadencji 

RMF 

Zrealizowana 
(procedura 

zmierzająca  do 
zbycia udziałów w 
trakcie realizacji) 

  
XIX/190/20

19 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia zasad 
udzielania  i rozmiaru obniżek 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych  i 
opiekuńczych, przyznawania 
zwolnień od obowiązku ich 
realizacji dla nauczycieli 
którym powierzono 
stanowisko kierownicze w 

EZS Zrealizowana 

http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/678.pdf
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szkołach, przedszkolach i 
placówkach oświatowo- 
wychowawczych, określenia 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczycieli szkół i 
placówek nie wymienionych w 
art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, w tym 
pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców 
zawodowych, rozliczenia 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego i dla 
stanowisk  o różnym 
tygodniowym wymiarze 
godzin 

  
XIX/191/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w 
Tarnobrzegu w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące  im. 
Mikołaja Kopernika w 
Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/192/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Zespole Szkół 
im. Księdza Stanisława Staszica 
w Tarnobrzegu  w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych  w Zespole Szkół im. 
Księdza Stanisława Staszica  w 
Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/193/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Zespole Szkół 
nr 1 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Tarnobrzegu  
w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych  w Zespole Szkół nr 
1 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 
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XIX/194/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Zespole Szkół 
nr 3 im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Tarnobrzegu w 
czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych  w Zespole Szkół nr 
3 im. gen. Władysława 
Sikorskiego                    w 
Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/195/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Zespole Szkół im. Księdza 
Stanisława Staszica w 
Tarnobrzegu w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół im. Księdza 
Stanisława Staszica w 
Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/196/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Zespole Szkół nr 1 im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Tarnobrzegu  
w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół  nr 1  im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w 
Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/197/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Zespole Szkół nr 3 im. gen. 
Władysława Sikorskiego w 
Tarnobrzegu  w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół  nr 3  im. gen. 
Władysława Sikorskiego w 
Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/198/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego 
czteroletniego Technikum  w 
Zespole Szkół im. Księdza 
Stanisława Staszica w 
Tarnobrzegu w pięcioletnie 
Technikum w Zespole Szkół 

EZS Zrealizowana 
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im. Księdza Stanisława Staszica 
w Tarnobrzegu 

  
XIX/199/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego 
czteroletniego Technikum w 
Zespole Szkół nr 1  im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Tarnobrzegu  
w pięcioletnie Technikum w 
Zespole Szkół nr 1  im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego  w Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/200/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego 
czteroletniego Technikum w 
Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza 
Głowackiego w Tarnobrzegu w 
pięcioletnie Technikum w 
Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza 
Głowackiego w Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/201/20

19 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego 
czteroletniego Technikum w 
Zespole Szkół nr 3  im. gen. 
Władysława Sikorskiego w 
Tarnobrzegu w pięcioletnie 
Technikum w Zespole Szkół nr 
3   im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Tarnobrzegu 

EZS Zrealizowana 

  
XIX/202/20

19 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
Centrum w Tarnobrzegu 

UAB 

W trakcie realizacji 
(Przyjęta uchwała 

stanowi prawo 
miejscowe będące 
podstawą polityki 

przestrzennej gminy. 
Stanowi podstawę 
wydawania decyzji 

administracyjnych, w 
tym pozwoleń na 

budowę) 

  
XIX/203/20

19 

przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego terenów 
usługowo-produkcyjnych w 
rejonie ulic Wrzosowej, 
Sienkiewicza – osiedle 
Mokrzyszów 

UAB 

W trakcie realizacji 
(Uchwała intencyjna. 

Stanowi podstawę 
do rozpoczęcia prac 
nad uchwaleniem 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego, 
stanowiącego prawo 

miejscowe) 
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XIX/204/20

19 
określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

BF Zrealizowana 

  
XIX/205/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XIX/206/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XIX/207/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XIX/208/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XIX/209/20

19 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  
XIX/210/20

19 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XIX/211/20

19 
rozpatrzenia skargi  BRM Zrealizowana 

  
XIX/212/20

19 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XIX/213/20

19 
rozpatrzenia skargi RM Zrealizowana 

  
XIX/214/20

19 
przekazania wniosku BRM Zrealizowana 

  
XIX/215/20

19 
zmiany Statutu Młodzieżowej 
Rady Miasta Tarnobrzega 

BRM 

Zrealizowana (bez 
elementów 

określonych w 
rozstrzygnięciu 

nadzorczym 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

XX 

27 
listopad
a 2019 

r. 

XX/216/20
19 

uzupełnienia składu Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta 
Tarnobrzega 

BRM Zrealizowana 

  
XX/217/20

19 

powołania Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Tarnobrzega 

BRM Zrealizowana 

  
XX/218/20

19 

uzupełnienia składu Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Ochrony 
Środowiska Rady Miasta 
Tarnobrzega 

BRM Zrealizowana 

  
XX/219/20

19 

utworzenia jednostki 
organizacyjnej - Dzienny Dom 
„Senior +”  w Tarnobrzegu 

MOPR Zrealizowana 
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XX/220/20

19 

połączenia jednostki 
organizacyjnej - Dzienny Dom 
„Senior +” w Tarnobrzegu z 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Tarnobrzegu 

MOPR Zrealizowana 

  
XX/221/20

19 

zmieniająca Uchwałę w 
sprawie określenia zadań na 
które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu 
samorządom powiatowym w 
roku 2019 na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

MOPR Zrealizowana 

  
XX/222/20

19 

ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności  za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych 

MOPR Zrealizowana 

  
XX/223/20

19 

wyrażenia zgody na 
odstąpienie od zbycia w 
drodze przetargu 
nieruchomości gruntowej 
położonej w Tarnobrzegu, 
obręb Nagnajów 

GG 

W trakcie realizacji 
(zlecono wycenę 

działki, a następnie 
zostanie wywieszony 

wykaz 
nieruchomości i 

sporządzony 
protokół z rokowań) 

  
XX/224/20

19 

nadania nazwy drodze 
wewnętrznej położonej w 
Tarnobrzegu, obręb Nagnajów  
i obręb Machów 

GG Zrealizowana 

  
XX/225/20

19 

przyjęcia Programu 
współpracy Miasta 
Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
na 2020 rok 

OP 
Zrealizowana 

(program w realizacji 
w 2020 r.) 

  
XX/226/20

19 

ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie miasta 
Tarnobrzega 

EZS 
Zrealizowana (plan 
pracy obowiązuje w 

2020 r.) 

  
XX/227/20

19 

zmiany statutu 
Samorządowego Centrum 
Usług Wspólnych w 
Tarnobrzegu 

SCUW Zrealizowana 
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XX/228/20

19 

ustalenia stawki opłaty za 
korzystanie przez operatora i 
przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych, których 
właścicielem albo 
zarządzającym jest Gmina 
Tarnobrzeg 

Km Zrealizowana 

  
XX/229/20

19 

ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie 
zwiększenia wysokości 
środków finansowych na 
bieżące funkcjonowanie 
Placówki Opiekuńczo- 
Wychowawczej- Rodzinny 
Dom Dziecka w Tarnobrzegu, 
ul. Słoneczna 17 

BRM Zrealizowana 

  
XX/230/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XX/231/20

19 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XX/232/20

19 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

XXI 
17 

grudnia 
2019 r. 

XXI/233/20
19 

przystąpienia Gminy 
Tarnobrzeg do realizacji 
Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2019 – 2020 
realizowanego ze środków 
Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych 

MOPR 
Zrealizowana 

(program w trakcie 
realizacji do 2020 r.) 

XXII 
23 

grudnia 
2019 r. 

XXII/234/2
019 

zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Tarnobrzegu 

MOPR Zrealizowana 

  
XXII/235/2

019 

zmieniającą Uchwałę w 
sprawie określenia zadań na 
które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu 
samorządom powiatowym w 
roku 2019 na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

MOPR Zrealizowana 

  
XXII/236/2

019 
ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie określenia 

BRM Zrealizowana 
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wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości na której 
zamieszkują mieszkańcy 

  
XXII/237/2

019 

ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie 
Tarnobrzeg w roku szkolnym 
2019/2020 

EZS 

Zrealizowana (bez 
elementów 

określonych  w 
rozstrzygnięciu 

nadzorczym 
Wojewody 

Podkarpackiego) 

  
XXII/238/2

019 

uchwalenia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2020 r. 

SOK 
Zrealizowana 

(program w trakcie 
realizacji  w 2020 r.) 

  
XXII/239/2

019 

wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę w drodze przetargu 
części nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Tarnobrzegu obręb Sobów 

GG Zrealizowana 

  
XXII/240/2

019 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Tarnobrzega 
na prawach powiatu w drodze 
bezprzetargowej oraz w 
sprawie udzielenia bonifikaty 
od ceny nieruchomości 

GG 

W trakcie realizacji 
(zostanie zlecona 

wycena,  a następnie 
zostanie 

sporządzony wykaz 
nieruchomości 

przeznaczonych do 
sprzedaży) 

  
XXII/241/2

019 

nadania nazwy drodze 
wewnętrznej położonej w 
Tarnobrzegu, obręb Sobów 

GG Zrealizowana 

  
XXII/242/2

019 

sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej 
nieruchomości położonej  w 
Tarnobrzegu przy ul. Miłej, 
obręb Mokrzyszów 

GG 

W trakcie realizacji 
(zlecono wycenę,  a 
następnie zostanie 
sporządzony wykaz 

nieruchomości 
przeznaczonych do 

sprzedaży) 

  
XXII/243/2

019 

sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej 
nieruchomości położonej   w 
Tarnobrzegu obręb Wielowieś 

GG 

W trakcie realizacji 
(zlecono wycenę,  a 
następnie zostanie 
sporządzony wykaz 

nieruchomości i 
protokół  z rokowań) 
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XXII/244/2

019 

sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w 
Tarnobrzegu przy  ul. 
Kalinowej obręb Sobów 

GG 

W trakcie realizacji 
(zlecono wycenę,  a 
następnie zostanie 
sporządzony wykaz, 
po wykazie zostanie 

zlecony przetarg) 

  
XXII/245/2

019 

sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej 
nieruchomości położonej   w 
Tarnobrzegu przy ul. 
Kalinowej, obręb Sobów 

GG 

W trakcie realizacji 
(zlecono wycenę,  a 
następnie zostanie 
sporządzony wykaz 

nieruchomości i 
protokół z rokowań) 

  
XXII/246/2

019 

przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie 
Gminy Tarnobrzeg 

GKŚ/ 
Tarnobrzeskie 

Wodociągi   
Sp. z o.o. 

Zrealizowana 

  
XXII/247/2

019 
pomnika przyrody nr rej. 347 
w Tarnobrzegu 

GKŚ Zrealizowana 

  
XXII/248/2

019 
pomnika przyrody nr rej. 43 w 
Tarnobrzegu 

GKŚ Zrealizowana 

  
XXII/249/2

019 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XXII/250/2

019 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XXII/251/2

019 
zmian w budżecie na 2019 rok BF Zrealizowana 

  
XXII/252/2

019 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
Tarnobrzega 

BF Zrealizowana 

  
XXII/253/2

019 

wydatków budżetu miasta i 
miasta na prawach powiatu, 
które w 2019 r. nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 

BF Zrealizowana 

  
XXII/254/2

019 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 

  
XXII/255/2

019 
rozpatrzenia skargi BRM Zrealizowana 
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15. POMOC SPOŁECZNA 
 

15. 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest samodzielną jednostką organizacyjną 
Gminy Tarnobrzeg, będącej miastem na prawach powiatu. 

 MOPR działa na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu nr XVI/59/90 
z dnia 30 marca 1990 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

Zgodnie z treścią Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przyjętego uchwałą Rady Miasta 
Tarnobrzega nr LXI/639/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, Ośrodek realizuje zadania własne gminy 
i powiatu oraz zlecone z zakresu administracji rządowej zadania gminy i powiatu, wynikające 
z następujących aktów prawnych: 

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

4) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

5) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, 

7) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

8) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy z rodzinie, 

9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, 

10) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

11) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 

12) Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego, 

13) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

14) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 

15) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

16) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

17) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

18) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

19) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

20) Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

21) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
organizowania prac społecznie użytecznych, 

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start”, 

23) Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
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24) Uchwała Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia 
Programu „Bon 3+” na terenie miasta Tarnobrzega (Uchwał XIV/133/2019 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr LV/692/2014 Rady 
Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Bon Rodzinny 3+” 
na terenie miasta Tarnobrzega – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.), 

25) Uchwała Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora. 

Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych przepisów prawa w zakresie w nich 
określonym, a także zadania powierzone uchwałami Rady Miasta Tarnobrzega i zarządzeniami 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 

 

KADRA REALIZUJĄCA ZADANIA USTAWOWE 

Zatrudnienie 

Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu posiadają status 
pracownika samorządowego. Są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na stanowiskach z grupy 
stanowisk urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, oraz na stanowiskach 
pomocniczych i obsługi. 

Do stanowisk urzędniczych w Ośrodku zalicza się kadrę kierowniczą, pracowników działu 
świadczeń rodzinnych, pomocy środowiskowej, pracowników księgowości i administracji. Natomiast 
stanowiska pomocnicze i obsługi dotyczą pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób na stanowiskach obsługi. 

Struktura i stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia 2019 r.) w MOPR przedstawiał się następująco: 

liczba etatów – 104,05 et. 

liczba zatrudnionych pracowników - 107 osób, w tym : 

1. Kadra kierownicza – 1 osoba 
2. Zespół Pracowników Socjalnych i Poradnictwa Specjalistycznego – 21 osób, w tym 

a) 1 osoba na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynator, 
b) 6 osób na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej, 
c) 11 osób na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, 
d) 1 osoba na stanowisku starszego pracownika socjalnego, 
e) 1 osoba na stanowisku pracownika socjalnego, 
f) 1 osoba na stanowisku psychologa, 

3. Dział Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej - 10 osób, w tym: 
a) Kierownik Działu – 1 osoba 
b) specjalista pracy z rodziną – 1 osoba, 
c) psycholog – 1 osoba, 
d) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 2 osoby, 
e) asystent rodziny – 4 osoby 
f) st. ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 1 osoba 

4. Dział Obsługi Świadczeń Socjalnych – 5 osób 
5. Dział Świadczeń Społecznych – 22 osoby 
6. Dział Usług Opiekuńczych – 13 osób 
7. Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 2 osoby 
8. Dom Dziennego Pobytu – 10 osób 
9. Klub Integracji Społecznej – 1 osoba 
10. Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego – 1 osoba 
11. Dział Finansowo – Księgowy  – 5 osób 
12. Dział Administracyjno - Gospodarczy – 11 osób 
13. Zespół ds. Obsługi Informatycznej – 2 osoby 
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14. Samodzielne stanowiska – 4 osoby, w tym: 
a) radca prawny – 1 osoba 
b) st. ds. osobowych - 1 osoba, 
c) st. ds. bhp - 1 osoba, 
d) st. ds. programów i projektów – 1 osoba 

Zatrudnienie w MOPR w podziale na płeć kształtowało się następująco: 

− 95 kobiety, 

− 12 mężczyzn.  

Ponadto na przestrzeni 2019 roku MOPR zatrudnił 2 osoby po zakończeniu odbywania stażu 
finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu oraz 1 osobę na podstawie umowy na 
zastępstwo. 

Według danych z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Tarnobrzega, liczba mieszkańców Tarnobrzega zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 
2019 r. wynosiła 46 445 osób. W myśl zapisu art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej – w ośrodku 
pomocy społecznej powinien być spełniony wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych 
proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców 
lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną 
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 
rodzin i osób samotnie gospodarujących. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu spełnia 
niezbędne minimum ustawowe i tym samym w pełni zabezpiecza potrzeby Miasta Tarnobrzega 
w zakresie obsługi mieszkańców przez pracowników socjalnych. 

 

15.2. DOCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE ZA ROK 2019 

 

Dochody budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dochody uzyskane wg źródeł pozyskania 
w zł. 

Tytuł uzyskania dochodów Wykonanie 

Zadania własne 374 792 

Zadania własne rządowe 161 669 

Zadania zlecone 744 548 

RAZEM 1 281 009 

 

Dochody MOPR w Tarnobrzegu w 2019 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych pochodziły z 
następujących tytułów: w zł. 

wpłat kosztów upomnień, które wystawiono osobom zobowiązanym do 
zwrotu odpłatności i nienależnie pobranych świadczeń 

166 

częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 4 936 
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rozliczenia z lat ubiegłych 238 

wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 155 010 

wpływy z odpłatności za obiady i pobyt w DDP 68 191 

wpływy z darowizn 10 351 

odsetki od rachunku bankowego 3 733 

odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 6 137 

odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym z lat ubiegłych 97 

odpłatność za pobyt w schronisku 53 562 

zwrot nienależnie pobranego świadczenia z pieczy zastępczej wraz z 
odsetkami 

93 

wpływy z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 72 278 

RAZEM 374 792 

 

Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2019 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych – 
rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pochodziły z następujących tytułów: 
w zł. 

zwrotu pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych i 
pielęgnacyjnych 

82 641 

zwrotu pobranych w latach ubiegłych  świadczeń wychowawczych 54 154 

zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych 11 522 

odsetek od nieterminowo regulowanych należności 13 352 

RAZEM 161 669 

 

Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2019 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pochodziły z 
tytułu: w zł. 

odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 647 

odpłatność za wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny 28 
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spłata zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 55 037 

spłata zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

340 838 

spłata odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 

333 998 

RAZEM 744 548 

 

WYDATKI BUDŻETOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2019 r. realizował zadania gminy i powiatu 
z  podziałem na : 

- zadania własne, 

- zadania własne rządowe, 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

- projekty współfinansowane z udziałem środków z UE, 

- zadania powierzone przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Środki finansowe na realizację zadań w 2019 r. pochodziły: 

-  ze środków własnych Urzędu Miasta Tarnobrzega, 

- ze środków budżetu państwa jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych z  zakresu 
administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, 

-  z  dochodów własnych rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz z budżetu państwa jako dotacje celowe, 

-  ze środków unijnych, 

-  ze środków pozabudżetowych. 

Wydatki w 2019 r. wyniosły 65.446.466 zł z tego : 

• Wydatki budżetowe w ramach planu finansowego wyniosły – 62.778.688 zł, z tego: 
c) 62.159.764 zł to wydatki bezpośrednio ponoszone przez MOPR 
d) 618.924 zł to wydatki ponoszone przez UM Tarnobrzega, a merytorycznie nadzorowane 

przez MOPR 

• Wydatki poza planem finansowym wyniosły - 2.667.778 zł z  tego: 
a) 15.704 zł to wydatki ponoszone prze MOPR na obsługę programu pn. „Opieka 

Wytchnieniowa” 

b) 2.652.074 zł to wydatki ponoszone przez UM Tarnobrzega a nadzorowane przez MOPR 
z  tego: 

- świadczenia z PFRON – 2.479.625 zł 
- świadczenia z pilotażowego programu Aktywny Samorząd – 172.449 zł. 

 

Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania objętego planem finansowym 2019 w zł 

Lp. Wyszczególnienie finansowania zadań Wartość w 2019 r. 

1. Zadania realizowane przez MOPR 

1.1. Środki własne Miasta Tarnobrzega w tym: 10 094 465 

 1) zadania własne gminy i powiatu 10 094 465 

1.2. Środki celowe z budżetu państwa w tym: 51 432 415 

 1) zadania własne gminy i powiatu 2 346 387 
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2. Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR 

2.1 

Środki własne Gminy  i powiatu w tym: 382 549 

1) zadania własne powiatu 220 880 

2) zadania własne rządowe gminy 161 669 

2.2 
Środki celowe z budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego, w tym: 

236 352 

 
1) zadania realizowane przez powiat w 
drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

236 352 

RAZEM 618 901 

 

Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania poza planem finansowym 2019 w zł 

Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR 

1. 

Środki własne powiatu: 2 652 074 

1) zadania powiatu realizowane na podstawie 
odrębnych ustaw 

2 652 074 

RAZEM 2 652 074 

 

Wydatki realizowane przez MOPR w 2019 r. z podziałem na formy wsparcia w zł 

Lp. Forma wsparcia Wydatki w 2019 r. % udziału 

1. Sprawienie pogrzebu 5 422 0,01 

2. 
Schronienie i utrzymanie mieszkań 
chronionych 

63 991 0,10 

3. Ubezpieczenie zdrowotne  podopiecznych 276 347 0,44 

4. 
Wydatki na asystentów rodzin i 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

281 588 0,45 

5. 
Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach 
zastępczych i ich obsługa 

168 232 0,27 

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 166 563 0,27 

 
2)zadania z zakresu administracji rządowej i 
inne zadania zlecone gminie i realizowane 
przez powiat 

49 086 028 

1.3. 
Środki na dofinansowanie projektów 
współfinansowanych z udziałem środków  
UE 

632 884 

 
1) projekt pn. ”Wypożyczalnia sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
wspomagającego” 

546 882 

 2) projekt pn. „Asystent Seniora” 86 002 

RAZEM 62 159 764 
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7. 
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenie społecznego 
świadczeniobiorców 

816 629 1,31 

8. 
Pobyt mieszkańców miasta w domach 
pomocy społecznej 

1 922 166 3,09 

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 199 120 0,32 

10. Pomoc materialna dla uczniów 187 973 0,30 

11. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 1 101 511 1,77 

12. 
Świadczenia z pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej 

2 086 341 3,36 

13. 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i ich obsługa 

15 342 239 24,68 

14. Świadczenia wychowawcze i ich obsługa 30 907 457 49,72 

15. Wynagrodzenia dla opiekuna i ich obsługa 193 591 0,31 

16. 
Świadczenia w ramach programu DOBRY 
START i obsługa zadania 

1 470 720 2,37 

17. Karta Dużej Rodziny 2 553 0,01 

18. Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 707 971 1,14 

19. Przeciwdziałanie przemocy i alkoholizmowi 59 997 0,10 

20. Obsługa zadań realizowanych z PFRON 72  392 0,12 

21. 
Realizacja projektów pn.” Wypożyczalnia 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
wspomagającego”, i  „Asystent Seniora”. 

632 884 1,02 

22. Utrzymanie zawodowej rodziny zastępczej 24 299 0,04 

23. 
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie 

4 669 458 7,51 

24. Realizacja programu Bon 3+ i Karty Seniora  440 922 0,71 

25. 
Świadczenia dla wychowanków Placówki 
Opiekuńczo Wychowawczej oraz pokrycie 
kosztów pobytu dzieci w POW 

64 489 0,10 

26. Prace społecznie użyteczne 31 053 0,05 

27. 
Pomoc dla potrzebujących: Wigilia, śniadanie 
wielkanocne, gorące posiłki 

110 564 0,18 
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28. 
Trwałość  projektów pn.” KIS-włącz się od 
dziś” i „TBG dla Seniorów”. 

97 743 0,16 

29. 
Programy przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie 

8.223 0,01 

30. 
Dodatek do zryczałtowanej kwoty i dodatek w 
wysokości świadczenia wychowawczego 

47 326 0,08 

RAZEM 62 159 764 100 

 

15.3. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: 

• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony; 

• cudzoziemcom w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej; 

• cudzoziemcom na podstawie zgody na pobyt tolerowany; 

• obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pomoc społeczna udzielania jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej wymienia najczęstsze powody ich powstawania: 

• ubóstwo; 

• sieroctwo; 

• bezdomność; 

• bezrobocie; 

• niepełnosprawność; 

• długotrwała lub ciężka choroba; 

• przemoc w rodzinie; 

• potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

• alkoholizm lub narkomania; 

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 

• klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza ustawowego 
kryterium dochodowego, które od października 2018 r. wynosi: 

• dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł 
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• dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 528,00 zł na osobę w rodzinie, przy 
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów (przesłanki dysfunkcyjnej) 
określonych w ustawie o pomocy społecznej.   

 

Z pomocy społecznej w 2019 roku skorzystało 1295 rodzin, liczących 2447 osoby. 

 

Pomoc przyznawana była osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

długotrwałej lub ciężkiej choroby 489 

niepełnosprawności 422 

bezrobocia 387 

ubóstwa 252 

sytuacji kryzysowej  221 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

96 

alkoholizmu 49 

bezdomności 48 

potrzeby ochrony macierzyństwa 23 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 15 

zdarzenia losowego 14 

przemoc w rodzinie 13 

narkomania 3 

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 

Schronienie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje obowiązkowe zadanie własne gminy dotyczące 
zapewnienia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (art. 17 ust. I 
pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej) poprzez wydawanie decyzji administracyjnych o udzieleniu 
schronienia w formie tymczasowego pobytu w Schronisku dla bezdomnych w Tarnobrzegu, ul. 
Zwierzyniecka 22a.  

Środki na zabezpieczenie realizacji powyższego zadania przekazywane są na podstawie Umowy na 
realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 17.01.2017 r. znak: PSK-III.526.1.2019 
aneksowanej dnia 30.04.2019r. zawartej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a Parafią Rzymsko – Katolicką 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu prowadzącą Schronisko dla bezdomnych w 
Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 22a. Przyznana kwota dotacji na 2019r. wyniosła 398.709,72 zł i 
przeznaczona była dla 45 osób bezdomnych z Gminy Tarnobrzeg w okresie styczeń- kwiecień i 
październik-grudzień 2019r. oraz dla 40 osób bezdomnych w okresie maj-wrzesień 2019 r. 

W/w Schronisko winno zabezpieczyć całodobowy pobyt wraz z wyżywieniem i z usługami 
ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 
samodzielności życiowej.  

Pomoc w formie udzielenia tymczasowego schronienia w schronisku przysługuje nieopłatnie 
osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w 
ustawie o pomocy społecznej, natomiast bezdomnym, których dochód przekracza owe kryterium 
udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej zgodnie z tabelą zawartą w Uchwale NR LVII/604/201 
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Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Dzienny koszt pobytu w schronisku w 2019 
r. wynosił 25,48 zł /osobę. W tej kwocie znajdowało się całodzienne wyżywienie, niezbędna odzież, 
środki higieny osobistej itp. 

W 2019 r. MOPR w Tarnobrzegu wydał 52 decyzje administracyjne przyznające udzielenie 
schronienia w formie tymczasowego pobytu w Schronisku dla bezdomnych w Tarnobrzegu, 2 decyzje 
przyznające pobyt w Schronisku z usługami opiekuńczymi w Jankowicach oraz 1 decyzję przyznającą 
schronienie kobiecie ciężarnej w Caritas Dom Matki i Dziecka w Przemyślu. Średnio 13 osób 
bezdomnych partycypowało w kosztach pobytu w schronisku ponosząc 100 % lub częściowe opłaty za 
pobyt zgodnie z wysokością swoich dochodów, natomiast za pozostałych bezdomnych koszt pobytu w 
Schronisku pokrywała Gmina Tarnobrzeg. 

W 2019 r. wydatki poniesione na realizacje zadania wyniosły 15.837,61zł, odpłatność od osób 
bezdomnych przebywających w schronisku wyniosła 53.561,85 zł. 

 

Praca socjalna 

Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej, realizowanym niezależnie lub 
równolegle z pozostałymi formami wsparcia i świadczeniami przyznawanymi osobom występującym o 
przyznanie pomocy. Praca socjalna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej to działalność 
zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi. Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się niezależnie od 
sytuacji materialnej osoby lub rodziny, nie wymaga to przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 
środowiskowego.  

Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 1271 rodzinom liczącym 2402 osób, w tym 
wyłącznie w postaci pracy socjalnej 453 rodzinom liczącym 879 osób. Działania podejmowane przez 
pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej obejmowały m. in.:  

• pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń emerytalno – 
rentowych, zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, prawa do 
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz informowanie o uprawnieniach;  

• pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów, wspieranie ofiar przemocy, informowanie 
o poradnictwie specjalistycznym oraz grup wsparcia i terapii (w szczególności terapii leczenia 
uzależnień) oraz motywowanie do skorzystania z takiego poradnictwa. W ramach pracy z rodziną 
pracownicy socjalni współpracowali m.in. z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, 
instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką rodzin i dzieci;  

• pomoc w załatwieniu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji mieszkaniowej, 
np. złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie na raty zaległości w opłatach 
mieszkaniowych oraz mobilizowanie do wykonywania prac porządkowych w mieszkaniu 
i motywowanie do utrzymania czystości;  

• motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, informowanie o możliwości uczestnictwa 
i włączanie do udziału w kursach realizowanych przez MOPR w ramach projektu „KIS Tarnobrzeg 
– włącz się od dziś”;  

• zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, pomoc przy ubieganiu się o ustalenie 
stopnia niepełnosprawności, udzielanie informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 
pomoc w uzyskaniu konsultacji lekarskiej, motywowanie do systematycznego leczenia.  

• pomoc w  załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem świadczenia uzupełniającego dla osób 
niepełnosprawnych poprzez udzielanie informacji o przysługującym świadczeniu, pomocy przy 
załatwianiu spraw urzędowych. 

Narzędziem wykorzystywanym w pracy socjalnej był również kontrakt socjalny – forma umowy 
realizowanej pomiędzy osobą ubiegającą się o świadczenie z pomocy społecznej a pracownikiem 
socjalnym. Założeniem kontraktu socjalnego jest zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy przez 
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mobilizowanie osoby bądź rodziny do własnej aktywności i podejmowania starań w celu uzyskania 
samodzielności, przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, aktywnego poszukiwania pracy, 
podwyższania kwalifikacji zawodowych czy też podjęcia bądź kontynuowania leczenia odwykowego. 
Jest to swoistego rodzaju umowa określająca sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów, 
umożliwienia aktywizacji społeczno–zawodowej, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

W 2019 roku zawarto 106 kontraktów socjalnych, w tym 69 z osobami w zakresie 
rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej i 37 z osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

W 2019 roku wśród pracowników socjalnych działalność prowadziło siedem zespołów, 
zajmujących się pracą socjalną i wsparciem określonych grup. 

 

Zespół ds. pracy socjalnej i usług pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością 

Zespół prowadził działalność na rzecz promocji profilaktyki zdrowotnej osób 
z niepełnosprawnością, współpracował z placówkami służby zdrowia,  zorganizował spotkanie osób 
z niepełnosprawnością z przedstawicielem służby zdrowia, wykład: „Niepełnosprawność nie zwalnia 
z obowiązku dbania o siebie”. Współpraca ze Środowiskowym Domem Kultury w Tarnobrzegu miała 
na celu promocję aktywności i rozwijanie zainteresowań osób z niepełnosprawnością  poprzez udział 
w warsztatach tematycznych. Zespół wspierał akcję dotyczącą zbiórki środków finansowych 
na leczenie i rehabilitację osoby z niepełnosprawnością.  

 

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze. Tą formą pomocy objęte są osoby samotne, które z powodu wieku lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osoby w rodzinie, którym rodzina 
takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby 
starszej lub/i niepełnosprawnej.  

System domowej opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi lub/i niepełnosprawnymi jest 
znacznie tańszy od instytucjonalnego w placówkach opieki całodobowej, a dodatkowo eliminuje 
niekorzystne zjawiska takie jak marginalizacja i wykluczenie społeczne seniorów, pozwala 
na zachowanie autonomii społecznej człowieka w podeszłym wieku, chorego, niepełnosprawnego. 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. czynności 
związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczeniem posiłków, 
pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, 
bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz 
regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące 
zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się), opiekę  
higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb 
fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, 
pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby 
leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji) oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności 
wspomagające nawiązanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia 
osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia 
dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej). 

W 2019 roku do działu usług opiekuńczych wpłynęło 69 wniosków o przyznanie usług 
opiekuńczych, z czego 40 osób zostało objętych w/w wsparciem (pozostałe osoby z różnych przyczyn 
zrezygnowały z ubiegania się o przyznanie świadczenia). Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
zabezpieczył w 100% potrzeby w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Wszystkie osoby zgłaszające potrzebę wsparcia i uprawnione do tej formy pomocy 
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zostały nią objęte. Nikt nie otrzymał decyzji odmawiającej pomocy w formie usług opiekuńczych. 
W  2019 roku usługami opiekuńczymi objętych zostało łącznie 159 osób. Zrealizowano 24 861 godzin 
usług opiekuńczych. Wyraźnie zauważalny jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na pomoc 
formie usług opiekuńczych. 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 18 października 2018 roku. Cena 
1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych od dnia wejścia w życie w/w 
Uchwały wynosi 20 zł.  

 

Dożywianie 

Na podstawie przepisów Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz 
Uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy społecznej przez osoby objęte 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach tego programu zrealizowano zadanie 
dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej. 

 W ramach realizowanego programu przyznawana była pomoc w formie: 

- gorących posiłków w żłobkach, przedszkolach i szkołach dla dzieci i młodzieży, 

- gorących posiłków dla dorosłych, 

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Programem objęto łącznie 556 osób, w tym: 

- 83 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

- 185 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

- 297 osoby dorosłe. 

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 199 120 zł. Środki własne gminy przeznaczone 
na  ten cel to kwota 59 736 zł, natomiast otrzymana dotacja Wojewody Podkarpackiego wynosiła 139 
384 zł. 

Wydatki obejmowały: 
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności na kwotę 75 480 zł, 
- opłacono gorące posiłki 217 dzieciom i młodzieży na łączną kwotę 66 636 zł, 
- opłacono gorące posiłki 64 osobom dorosłym na kwotę 57 004 zł. 

 

Sprawienie pogrzebu 

Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony 
przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zadanie to realizowane było zgodnie z Uchwałą Rady 
Miasta Tarnobrzega. 

W 2019 r. MOPR sprawił 2 pochówki na łączną kwotę 5422 zł. Średni koszt pochówku wyniósł 2711 
zł. 

 

 

 

 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
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Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, MOPR opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. 
Dotyczy to osób, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.  

W ramach tego świadczenia w 2019 r. opłacano składkę zdrowotną 223 osobom pobierającym 
w MOPR zasiłek stały w kwocie 102 447 zł. 

 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności 

Realizacja zadania dotyczącego kierowania i ustalania odpłatności za pobyt osób w domach 
pomocy społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. 

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizując powyższe zadanie zgodnie 
z Ustawą o pomocy społecznej zapewnia opiekę w/w osobom poprzez kierowanie do domów pomocy 
społecznej odpowiedniego typu zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania.  

Osoby dorosłe przewlekle somatycznie chore całodobową opieką objęte są w Domu Pomocy 
Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7. Dom posiada 60 miejsc statutowych. Od 1 stycznia 2019 r. 
do 28 lutego 2019 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3.336 zł. Od 1 marca 2019 r. 
koszt wzrósł do kwoty 3.504 zł. Na dzień 31.12.2019 r. całodobową opieką objętych było 57 osób w tym 
9 osób przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed dniem 01.01.2004 r. oraz 48 osób przyjętych na 
podstawie skierowania wydanego po dniu 01.01.2004 r. 

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (chłopcom), całodobowa opieka 
zapewniana jest w Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211. Dom posiada 67 
miejsc statutowych. Od 1 stycznia 2019r. do 31stycznia 2019 r. koszt utrzymania wynosił 2 993,85 zł. 
Od 1 lutego 2019 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2 249 zł. Na dzień 31.12.2019 r. 
całodobową opieką objętych było 66 osób w tym 48 osób przyjętych na podstawie decyzji 
o umieszczeniu wydanej przed dniem 01.01.2004 r. oraz 18 osób przyjętych na podstawie skierowania 
wydanego po dniu 01.01.2004 r.  

Osoby z terenu Miasta Tarnobrzega, które ze względu na stan zdrowia wymagają zapewnienia 
całodobowej opieki w domach pomocy przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie 
umieszczane są w domach na terenie innych powiatów w zależności od posiadania wolnych miejsc. 
Obecnie osoby pochodzące z terenu Miasta Tarnobrzega przebywają w następujących domach: Dom 
Pomocy Społecznej w Irenie, Jarosławiu, Rudzie Różanieckiej, Rzeszowie, Piskorowicach - Mołynie, 
Matczynie, Sobowie, Skwirzowej, Babicy, Gliniku Dolnym, Górnie, Sandomierzu, Krowicy Lasowej, 
Cmolasie, Dębicy, Nowej Dębie, Mielcu oraz Krośnie. 

W roku 2019r. do domów pomocy społecznej skierowano 16 osób. Odpłatność za pobyt 
w Domu do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca dla 13 osób ponosiła Gmina 
Tarnobrzeg. Za pobyt w dps 2 osób opłatę do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
ponosiła rodzina. Do opłaty 1 osoby przebywającej w dps opłatę częściowo ponosiła Gmina Tarnobrzeg 
oraz częściowo rodzina. 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu 
lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym 
oferowana jest pomoc w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integrację 
społeczną, kierowane są na zajęcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu ul. Kopernika 
3. Dom dysponuje 56 miejscami statutowymi. W roku 2019 z terapii korzystało 59 osób w tym 1 osoba 
spoza terenu Miasta Tarnobrzega. Na świadczenie terapii dla tej osoby zostały zawarte porozumienia 
w sprawie realizacji powyższego zadania z Wójtem Gminy Łoniów. 

 



291 | S t r o n a  

Mieszkania chronione 

W 2019 r. w mieszkaniach chronionych treningowych przy ul. Wędkarskiej 3 zamieszkiwało 16 osób 
(6 osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe oraz 4 rodziny), w mieszkaniu przy ul. 
Wyspiańskiego 18 zamieszkiwał jeden wychowanek pieczy zastępczej, a w mieszkaniu przy 
ul. Zwierzynieckiej zamieszkiwało rodzeństwo tj. dwoje wychowanków pieczy zastępczej. Osoby 
przebywające w mieszkaniu chronionym są zobowiązane do ponoszenia częściowych kosztów jego 
utrzymania, proporcjonalnie do swoich dochodów.  

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym reguluje Uchwała 
Nr LII/660/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 grudnia 2013 r. W uzasadnionych przypadkach 
Prezydent może zwolnić z opłaty częściowej osoby kierowane do mieszkań, a koszty związane 
z utrzymaniem mieszkania ponosi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.  

W 2019 r. sześć  osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe ponosiło odpłatności 
związane z użytkowaniem mieszkania tj. zużycie wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości. 
Ponadto osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych winny dążyć do rozwiązania swojej trudnej 
sytuacji życiowej poprzez udział w treningach mających na celu poszukiwanie dróg wyjścia  i wskazanie 
właściwego kierunku działań.  

W 2019 r. przeprowadzono cykl sześciu spotkań treningowych prowadzonych przez pedagoga 
i doradcę zawodowego. Na bieżąco z mieszkańcami mieszkań chronionych pracuje Zespół specjalistów 
w skład którego wchodzą pracownicy socjalni, psycholog, pedagog i asystent  rodziny stosownie do 
potrzeb. 

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

 

Zasiłek stały 

W 2019 roku zasiłki stałe wypłacano łącznie dla 231 rodzin w tym dla 196 osób samotnie 
gospodarujących. Wydatkowano na ten cel 1 197 431 zł, środki pochodziły z dotacji Wojewody 
Podkarpackiego. Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego wynosiła 537,21 zł. 

 

Zasiłek okresowy 

Zasiłki okresowe przyznano 131 rodzinom liczącym 226 osób. Powodem przyznania tego 
świadczenia było w szczególności: 

- bezrobocie w 110 rodzinach liczących 193 osób, 

- długotrwała choroba w 18 rodzinach liczących 26 osób, 

- niepełnosprawność w 9 rodzinach liczących 15 osób. 

Na tę formę pomocy w 2019 r. wydatkowano kwotę 220 000 zł, środki pochodziły z dotacji 
Wojewody Podkarpackiego. Średnia wysokość zasiłku okresowego w 2019 r. wynosiła 310,30 zł. 

 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy przyznawany był na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 
bytowej, w szczególności na: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, obuwia, środków 
czystości, pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wykupienia leków wg przedłożonych 
recept lekarskich, zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz drobnych remontów. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom i rodzinom niespełniającym kryterium 
dochodowego udzielono pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku celowego 
w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego. 

Na zasiłki celowe i w naturze w tym specjalne zasiłki celowe w 2019 r. wydatkowano kwotę 328 173 
zł. Środki pochodziły z budżetu gminy.  
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Pomocy udzielono 534 rodzinom w tym 203 rodziny otrzymało specjalne zasiłki celowe. 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 6 rodzin 
na kwotę 4900 zł. 

 

ZADANIA ZLECONE GMINOM 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną; 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi; 

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 
Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet państwa. 
 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2019 roku wypłacił wynagrodzenia opiekunom 
prawnym z tytułu sprawowanej opieki nad 44 osobami. Na ten cel wydatkowano kwotę 193 591 zł 
środki pochodziły z budżetu wojewody. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacone jest zgodnie z postanowieniem sądu. Wysokość 
wynagrodzenia ustalona jest przez sąd. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie był organizatorem i realizatorem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przejawiających inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania tych osób przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym. 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje 
zwłaszcza: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnację – jako 
wspieranie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu 
w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami 
psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych,   w wyjątkowych 
przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W 2019 roku specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych zostało 33 osoby. Zrealizowano łącznie 
6 607 godzin usług, w tym 2 436 godzin (osoby dorosłe) oraz 4 171 (dzieci do 18 roku życia). 

Zasady organizowania, świadczenia i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 
2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Cena 1 godziny specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku wynosiła 29 zł. 
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ZADANIA POWIATU 

Zadania powiatu, analogicznie do zadań gminy, ustawodawca podzielił na: 

− zadania własne powiatu; 

− zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. 

 

Zadania własne powiatu 

Do zadań własnych powiatu należy: 

• opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 
ryzyka; 

• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 
opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

• pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, 
młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

• pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 
umieszczanie w nich skierowanych osób; 

• prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych 
ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z 
wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi; 

• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

• szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

• doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej z terenu powiatu; 

• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja 
programów osłonowych. 

 

Zadania zlecone powiatowi 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

• pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby 
składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
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• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 
Środki na realizację tych zadań zapewnia budżet państwa. 

 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zespół Pieczy Zastępczej działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, który 
został wyznaczony Organizatorem Pieczy Zastępczej realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, 
oraz Programu Wspierania Rodziny, oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 przyjętego 
Uchwałą Rady Miasta nr LIII/556/2018 z dnia 22 lutego 2018. 

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej 
opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez 
rodziców. Umieszczenie dziecka następuje na podstawie orzeczenia Sądu z wyjątkiem sytuacji nagłych, 
interwencyjnych o których mowa w art. 35 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z ustawą piecza zastępcza sprawowana jest w formie: 

1) rodzinnej, 

2) instytucjonalnej. 

 

Rodziny zastępcze  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
Nr 380/2011 z dnia: 19 grudnia 2011 roku został wyznaczony na organizatora pieczy zastępczej. 

Zapewnienie dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem własnym Miasta - Powiatu. 
W 2019 roku na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonowały: 29 rodziny zastępcze, w których 
przebywało 40 dzieci (w tym: 7 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością). 

Najliczniejszą grupę stanowiły spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze w liczbie: 23, w których 
wychowywało się: 30 dzieci, w 5 rodzinach niezawodowych przebywało: 7 dzieci, 1 zawodowa rodzina 
zastępcza wychowywała 3 dzieci. W 3 rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci pochodzących z 
innych powiatów. Wszystkie rodziny zastępcze otrzymywały świadczenia na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci. Rodziny w których przebywały dzieci w wieku do lat 18 otrzymywały dodatki 
wychowawcze (500 +).   

W 2019 roku 2 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą i usamodzielniło się. 

W 2019 roku na terenie innych powiatów w 5 rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci 
pochodzących z miasta Tarnobrzega. 

 

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych 

W roku 2019 na świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Tarnobrzega 
wydatkowano z budżetu miasta kwotę: 381 104,39 zł oraz na wypłatę dodatków wychowawczych 
(500+) wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano kwotę: 168 231,72 zł.  

W 2019 roku na świadczenia na utrzymanie dzieci, pochodzących z miasta Tarnobrzega, 
a przebywających w rodzinach zastępczych w powiatach: staszowskim, wodzisławskim, 
sandomierskim, stalowowolskim i mieście Krosno w ramach zawartych Porozumień przeznaczono 
z budżetu miasta dotację w kwocie: 45 711,93 zł. Dodatkowo na świadczenie na utrzymanie dzieci, 
pochodzących z miasta Tarnobrzeg, a przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach: 
wodzisławskim i mieście Warszawa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki w wysokości: 
9 804,00 zł 
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Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji celowej 
z budżetu państwa na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w 2019 roku wydatkowano kwotę: 
8 990,00 zł. 

 

Pomoc dla osób usamodzielnianych 

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-
wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy, socjalizacyjny, zakład poprawczy zostaje objęta indywidualnym programem 
usamodzielnienia, określającym sposób uzyskania przez tę osobę kwalifikacji zawodowych, pomocy 
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomocy w podjęciu zatrudnienia. Ponadto 
otrzymuje pomoc na: 

• kontynuowanie nauki; 

• usamodzielnienie; 

• zagospodarowanie. 

W 2019 roku udzielono pomocy pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom opuszczającym 
rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze w łącznej 
wysokości: 90 092,37 zł, z tego: 

• opuszczającym rodziny zastępcze: 
− 10 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 39 976,00  zł, 
− 2 osobom przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości: 4 731,00 zł, 
− nie przyznano w 2019 roku  pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. 
 

• opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze: 
− 9 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 37 500,37 zł, 
− 4 osobom przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości: 7 885,00 zł, 
− nie przyznano w 2019 roku  pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. 

 
Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji celowej 

z budżetu państwa na osobę usamodzielnianą w 2019 roku wydatkowano kwotę: 1 240,00 zł. 

W Tarnobrzegu funkcjonują 2 dwupokojowe mieszkania chronione przeznaczone na potrzeby 
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 

W 2019 roku w mieszkaniach przebywały 3 osoby z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań w roku 2019 wyniosły: 13 596,60 zł. 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

W 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w powiatach: 
biłgorajskim i mieście Lublin przebywało 5 dzieci pochodzących z miasta Tarnobrzega. Na pokrycie ich 
kosztów utrzymania w ramach zawartych Porozumień przeznaczono z budżetu miasta dotację 
w kwocie: 186 600,00 zł. 

W 2019 roku w  placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tarnobrzeskiego (powiat 
ziemski) przebywało 1 dziecko pochodzące z miasta Tarnobrzeg. Na pokrycie kosztów jego pobytu 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki w wysokości: 19 104,07 zł. 

W mieście Tarnobrzegu działają 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

• Dom Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 
w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1. Placówka typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc: 14. Koszt 
utrzymania dziecka w 2019 roku wynosił: 3.330,51 zł. 
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• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 
17. Placówka typu rodzinnego z liczbą miejsc: 8. Koszt utrzymania dziecka w 2019 roku wynosił: 
2.536,28 zł. 

W roku 2019 na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego dla placówek opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta 
Tarnobrzega wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano kwotę: 47 326,30 zł. 

Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji celowej 
z budżetu państwa na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej w 2019 roku 
wydatkowano kwotę: 4 340,00 zł 

 

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka  

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu istnieje od 2001 r. Jest 
placówką rodzinną zapewniającą dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców 
całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego  oraz opiekę, do czasu 
powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia się. 
Obecnie w placówce przebywa 9 dzieci, w tym 6 dzieci w wieku przedszkolnym , dwóch wychowanków 
17 letnich i jedna wychowanka 20 letnia. Sześcioro dzieci pochodzi z miasta Tarnobrzega a troje z 
powiatu ziemskiego Tarnobrzeg. Wszyscy wychowankowie uczą się lub uczęszczają do przedszkola. W 
roku 2019 placówkę opuścił jeden wychowanek, który usamodzielnił się i zamieszkał w mieszkaniu 
chronionym w Tarnobrzegu. W czerwcu 2019 r do placówki przyjęto troje dzieci, mieszkańców miasta 
Tarnobrzega. 

Dzieci mają zapewnione właściwe warunki bytowe, uczęszczają na zajęcia dodatkowe, 
niepełnosprawne dzieci są objęte rehabilitacją a najmłodsze wczesnym wspomaganiem rozwoju. Jeden 
chłopiec jest utalentowany muzycznie ,chodzi do szkoły muzycznej, uczy się grać na keyboardzie i na 
gitarze. W szkołach dzieci nie sprawiają problemów wychowawczych, są aktywnie, często reprezentują 
szkołę na konkursach artystycznych i zawodach sportowych. Niepełnosprawne dzieci są objęte 
specjalistyczną opieką medyczną. Placówka zgodnie z zapisem ustawy o pomocy rodzinie i pieczy 
zastępczej współpracuje z rodzinami naturalnymi swoich wychowanków, Sądem Rodzinnym, MOPR-
em, PCPR-em . Obsługę finansowo księgową zapewnia SCUW. W placówce zatrudnione są 2 osoby.  

 

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zatrudnia dwóch koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej. W roku 2019 na ich wynagrodzenie pozyskano część środków z budżetu Wojewody 
Podkarpackiego w wysokości 29,424 zł.  

Wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objętych było:  

• 28 rodzin zastępczych, w których przebywało 37 dzieci, 

• 6 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą. 

 

 

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i socjalnych  

Zadania wykonywane są w Dziale Świadczeń Społecznych, są to zadania zlecone przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej samorządowym organom właściwym z zakresu ustalenia prawa do świadczeń 
i ich wypłata osobom uprawnionym. Przysługują one obywatelom polskim oraz cudzoziemcom do 
których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z 
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wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku 
z okolicznościami, o których mowa w art. 127 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy”, z 
wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w 
celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na 
podstawie wizy. Świadczenia przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 

Wypłacane świadczenia to: 

1. Świadczenia rodzinne: 

− zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – wydano 2079 decyzji, wypłacono kwotę 
3.727.729 zł, 

− świadczenia opiekuńcze: 

• zasiłek pielęgnacyjny – wydano 666 decyzji, wypłacono kwotę - 3.363.236 zł. 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – wydano 61 decyzji, wypłacono kwotę – 246.263 zł. 

• świadczenie pielęgnacyjne – wydano 374 decyzji, wypłacono kwotę – 4.216.931 zł. 

• zasiłek dla opiekuna – wydano 13 decyzji, wypłacono kwotę - 138.057,90 zł. 

− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wydano 277 decyzji, wypłacono kwotę    277 
000 zł, 

− świadczenie rodzicielskie – wydano 106 decyzji, wypłacono kwotę 1 092.128,84 zł. 

- świadczenie „Za życiem” -  wydano 3 decyzje, wypłacono  kwotę 12.000 zł. 

2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 355 decyzji, wypłacono kwotę 1.323.849 zł. 
3. świadczenia wychowawcze – wydano 5541 decyzji, wypłacono kwotę  30.518.823,67 zł. 
4. dodatek mieszkaniowy – wydano 1172 decyzji, wypłacono kwotę 1.055.204,71 zł. 
5. dodatek energetyczny – wydano 760 decyzji, wypłacono kwotę 46.306,58 zł. 
6. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: stypendium szkolne - 

wydano 305 decyzji, wypłacono kwotę 178.711 zł. 
– zasiłek szkolny - wydano 25 decyzji, wypłacono kwotę 9.262 zł. 

7. świadczenie „dobry start” - wydano 3131 informacji, wypłacono kwotę 1.409.100 zł. 

 

Do zadań Działu należy także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Są to: 

• wezwania na wywiad alimentacyjny – 140, 

• wnioskowanie o ściganie za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów – 208, 

• wnioskowanie do urzędu pracy o aktywizację zawodową – 19, 

• wezwania do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 14, 

• informacje do organu właściwego wierzyciela – 65, 

• informacje do dłużnika o przyznanych świadczeniach osobom uprawnionym – 240, 

• uznanie dłużnika za uchylającego się – 19, 

• wnioskowanie do organów egzekucyjnych o przyłączenie się do egzekucji – 233. 

Dzięki wymienionym działaniom od dłużników alimentacyjnych wpłynęła kwota 726 . 872,77 zł 
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W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020) w zakresie 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów szkolnych wydano 
305 decyzji przyznających świadczenie. Łączna kwota wypłaconych świadczeń za ten okres wyniosła – 
178.711 zł.  

 Wysokość przyznanego stypendium za maj i czerwiec 2019 r. wyniosła:  

• 800 zł dla uczniów, u których dochód nie przekraczał 200,00 zł netto na osobę w rodzinie;  

• 640 zł dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200,00 zł do 528,00 zł. 

• Wysokość przyznanego stypendium za listopad i grudzień 2019 r. wyniosła: 

• 645 zł dla uczniów, u których dochód nie przekraczał 200,00 zł netto na osobę w rodzinie; 

• 519 zł dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200 zł do 528 zł. 

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego 
na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium 
szkolnego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zasiłków szkolnych 
wydano w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. – 25 decyzji przyznających świadczenie na łączną 
kwotę 9 262 zł. 

 

Rządowy program „Dobry Start” 

Program „Dobry Start” to inwestycja  w edukację polskich dzieci. To 300 zł  jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry start” przysługuje 
raz w roku na dziecko uczące się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza 
szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę 
ponadgimnazjalną), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się 
w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun 
prawny, opiekun faktyczny. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej 
składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – 
wychowawczej. 

W 2019 roku przyznano świadczenie „Dobry start” dla 4697 dzieci i wypłacono w/w świadczenia 
w kwocie 1.409.100 zł. 

 

INNE REALIZOWANE W DZIALE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH ZADANIA  

Bon rodzinny 3+  

Program Bon Rodzinny 3+ został przyjęty Uchwałą Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
27 lutego 2014 roku. Adresowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych zamieszkałych 
i zameldowanych na ternie miasta Tarnobrzega, takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci 
w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 roku życia, w której wszystkie dzieci i rodzice zamieszkują pod wspólnym adresem. 

W ramach Programu wydawany jest ,,Bon Rodzinny 3+” uprawniający do dokonywania płatności 
za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach działających na terenie 
miasta Tarnobrzega, które przystąpią do programu. 

Wnioski przyjmowane są od stycznia danego roku kalendarzowego. ,,Bon rodzinny 3+” ważny jest 
od dnia wydania do 30 listopada danego roku kalendarzowego. Na jednego członka rodziny przysługują 
bony w wysokości 200 zł. 
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Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w postaci bonów rodzinnych 3+ od 01.01.2019 r. 
do 30.11.2019 r. wynosi 437. Na dzień 31.12.2019 r. liczba podmiotów realizujących porozumienie 
na czas nieokreślony wynosi 62. 

Wartość wydanych bonów od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. wyniosła 428.800 zł. 

Wartość zwróconych bonów od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 427.680 zł. 

 

Karta Dużej Rodziny 

W Dziale Świadczeń Społecznych od dnia 16.05.2014 r. przyjmowane są wnioski o Kartę Dużej 
Rodziny. W 2014 r. uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane były w rządowym programie 
dla rodzin wielodzietnych, który został przyjęty uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. 
w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430) oraz w akcie 
wykonawczym określającym sposób realizacji tego programu, tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych (Dz. U. poz. 755 i 836). Obecnie zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 5 
grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach realizacji Rządowego Programu dla Rodzin 
Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny przyjęto 410 wniosków, z czego 350 wnioski złożyły nowe 
rodziny. W w/w okresie zamówiono 983 karty w tym: 788 w formie tradycyjnej 195 w formie 
elektronicznej. Na dzień 31.12.2019 r. liczba rodzin występujących w systemie SI KDR wynosi 907. 
Liczba osób, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny wynosi 3605.  

 

Tarnobrzeska Karta Seniora 

Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXVII /800/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku został 
przyjęty Program Tarnobrzeska Karta Seniora na terenie miasta Tarnobrzega. Od 01.01.2019 r. do dnia 
31.12.2019 r. wydano 230 karty dla seniorów w Tarnobrzegu. Porozumienia o współpracy podpisano z 
32 partnerami programu od 1 stycznia 2015 roku.  

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu i w Tarnobrzeskim Domu Kultury 
seniorom dofinansowano zakup na koncerty, teatry, bilety do kina, karnety na basen w kwocie 12.927 
zł. Kwota zrefundowana dla Ośrodka Sportu i Rekreacji za dofinansowanie do karnetów na basen i 
siłownię wyniosła 7 375 zł. W Tarnobrzeskim Domu Kultury w ramach dofinansowania do biletów na 
koncerty, teatry, do kina kwota zrefundowana wyniosła 5 552 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 58,80 
zł. Łącznie więc wydatkowano na Program Tarnobrzeska Karta Seniora w 2019 r. kwotę 12.995,80 zł. 

 

Karta Polaka 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 
nie otrzymał żadnej decyzji Wojewody Podkarpackiego przyznającej świadczenie pieniężne dla 
obcokrajowca przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
którym mowa w przepisie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka. 

Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje wskazany właściwy w decyzji starosta ze względu 
na miejsce pobytu osoby uprawnionej do świadczenia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu nie wypłacił w w/w okresie żadnego świadczenia. 

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

W ramach rozdziału: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dział Świadczeń Społecznych 
realizuje zadania związane z pośredniczeniem w występowaniu o dotację w ramach rządowego 
programu Maluch dla Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu. 

W dniu 14.11.2017 r. Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do programu „MALUCH – 2019 (Moduł 2- dla 
gmin)” w celu pozyskania dotacji dla Żłobków Miejskich w Tarnobrzegu. W dniu 28.06.2019 r. została 
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podpisana umowa w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia 
gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym 
Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 2019 (Moduł 2)”. Gminie 
przyznano dotację w kwocie 252 000 zł na bieżące utrzymanie żłobka. 

Żłobek Miejski nr 1 został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących 
działalność na terenie Miasta Tarnobrzega w dniu 01.03.2012 r. Początkowo udostępnionych było 43 
miejsca, a od września 2012 r. dzięki Programowi Maluch liczba dzieci mogących skorzystać z usług 
Żłobka wzrosła o 80 miejsc. 

Żłobek Miejski nr 2 został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących 
działalność na terenie Miasta Tarnobrzega w dniu 12.10.2018 rok. W żłobku jest 64 miejsc. 

Koszty ponoszone na funkcjonowanie placówki to głównie wynagrodzenia i ich pochodne zarówno 
opiekunów, jak i pozostałego personelu, wydatki administracyjne i związane z utrzymaniem lokalu – 
opłaty ponoszone m. in. na ogrzewanie, wodę, gaz, energię elektryczną, materiały biurowe itp.  

Koszty utrzymania placówki ponosi Gmina, częściowo są one pokrywane z opłat od rodziców 
za pobyt dziecka w żłobku oraz z Programu Maluch w ramach dotacji.  

Żłobek Miejski jest przystosowany do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających 
szczególnej opieki. 

Otrzymana kwota dotacji – 252.000 zł - zgodnie z umową nr 16/M2/2019 z dnia 28 czerwca 2019 
r. zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Tarnobrzeg.  

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) Uchwała nr XVI/149/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 
lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami, Zarządzenie nr 267/2019  Miasta Tarnobrzega  z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie 
powołania zespołu do nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami oraz  
opiniowania spełnienia wymogów sanitarno-lokalowych dla nowo powstałego klubu dziecięcego. 

Przedmiot kontroli: 

1. Warunki i jakość sprawowanej opieki. 
2. Zgodność danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ze stanem faktycznym. 
3. Wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad 

dziećmi, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3. 

4. W 2019 roku podlegały kontroli wszystkie żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Miasta 
Tarnobrzega. 

 

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH USTAW 

Zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

W 2019 roku z przyznanej Miastu Tarnobrzeg przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kwoty w wysokości 2 615 634,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z Uchwałą Nr VIII/83/2019 
Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2019 roku na zadania rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 2 479 625,27 zł. 

Środki te wydatkowano na następujące cele: 

• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów 

W 2019 r. w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielono 
pomocy 222 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 206 036,36 zł oraz 
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29 niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na kwotę 69 650,00 zł, rozpatrując łącznie 
469 wniosków. Dofinansowano zakup: aparatów słuchowych z wkładkami usznymi, poduszek 
i materaców przeciwodleżynowych, protez (piersi, kończyn dolnych), protez powietrznych 
do leczenia bezdechu sennego, wózków inwalidzkich, pionizatorów, butów ortopedycznych, kul, 
chodzików, podpórek, ortez, gorsetów, pieluchomajtek, cewników, worków, soczewek 
okularowych, pończoch uciskowych i in.  

Ponadto 9 osób dorosłych otrzymało dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na 
łączną kwotę 14 935,00 zł oraz 1 niepełnosprawne dziecko na kwotę 4 169,00 zł. Dofinansowanie 
przeznaczono na zakup: 3 rowerów rehabilitacyjnych, 2 stołów do rehabilitacji, bieżni 
elektrycznej, orbitreka stacjonarnego, platformy wibracyjnej, pakietu wspomagającego rozwój 
wraz z komputerem mobilnym.  

• Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych 

W 2019r. ze środków PFRON dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 36 dorosłym 
osobom niepełnosprawnym oraz 28 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej przeznaczając na ten 
cel kwotę 90 422,00 zł. Dodatkowo dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 47 
opiekunom wydatkując kwotę 44 578,00 zł. Turnusy rehabilitacyjne zapewniły kontynuację 
rehabilitacji społecznej połączonej z rehabilitacją leczniczą oraz specjalistyczną, dostosowaną do 
potrzeb osób wynikających z ich niepełnosprawności. 

• Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnoprawnych 

W 2019r. z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych 
w miejscu zamieszkania skorzystało 5 dorosłych osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 
28 000,00 zł. Środki Funduszu przeznaczono na dostosowanie kosztów adaptacji 4 łazienek 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu. 

W ramach likwidacji barier technicznych udzielono wsparcia ze środków PFRON 12 dorosłym 
osobom niepełnosprawnym  przeznaczając na ten cel kwotę 18 269,00 zł, dofinansowując zakup 8 
łóżek rehabilitacyjnych, roweru trójkołowego, 2 zestawów oprzyrządowań do samodzielnego 
korzystania z urządzeń sanitarnych (w tym: fotel sanitarny, krzesło prysznicowe, uchwyty, nasadka 
na sedes, podpórka pod plecy), podnośnika transportowo-kąpielowego.  

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymała 1 dorosła osoba 
niepełnosprawna oraz 2 dzieci niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 5 290,00 zł, 
w tym dla dzieci 3 581,00 zł dofinansowując 3 tablety z oprogramowaniem do komunikacji 
wspomagającej. 

• Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 

W 2019r. na terenie Tarnobrzega funkcjonowały dwa warsztaty terapii zajęciowej: 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu ul. 
Sandomierska 24 obejmujący wsparciem terapeutycznym 60 osób niepełnosprawnych, w tym 55 
mieszkańców Tarnobrzega, na którego działalność wydatkowano ze środków PFRON kwotę  1 085 
760,00 zł. 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnobrzegu, ul. Niepodległości 2 obejmujący terapią 50 
osób niepełnosprawnych, w tym 22 mieszkańców Tarnobrzega, na którego działalność 
wydatkowano ze środków PFRON kwotę 904 800,00 zł. 

Łącznie na działalność obu warsztatów terapii zajęciowej przekazano ze środków PFRON kwotę 
1 990 560,00 zł. Ponadto działalność funkcjonujących na terenie miasta Tarnobrzega warsztatów 
terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, współfinansowana była w 10% z budżetów Powiatów, 
których mieszkańcy są uczestnikami WTZ na terenie naszego miasta – 64 821,58 zł oraz z budżetu 
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gminy Tarnobrzeg – 156.388,42zł. Roczny koszt pobytu jednej osoby w warsztacie terapii 
zajęciowej w 2019 roku wyniósł 20 107,00zł.  

• Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

W 2019roku dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych opiewało na kwotę ogółem 7.715,91zł. W ramach dofinansowania wsparcie 
uzyskały organizacje z terenu miasta Tarnobrzega działające na rzecz osób niepełnosprawnych 
w tym: Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” w Tarnobrzegu, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu. Zadanie 
zrealizowano na rzecz 65 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów.  

 

Szczegółowa informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu według stanu na dzień 31.12.2019 r.  

Lp. Nazwa zadania ustawowego 

Wysokość 
limitów wg 
ustalonego 
planu (w zł ) 

Środki wykorzystane 
 

%
 w

yk
o

rz
ys

ta
n

ia
 

Liczba
/liczba 
osób 

1. 

Dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych  

w tym dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

135.000,00 

120.000,00 

 

58.876 ,00 

100 

132 

 

65 

2. 

Dofinansowanie kosztów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej 
z uwzględnieniem wszystkich źródeł 
dofinansowania 

- w tym ze środków PFRON 

2.211.770,00 

 

 

1.990.560,00 

2.211.770,00 

 

 

1.990.560,00 

100 

110 

 

 

110 

3. 

 Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i sprzęt 
rehabilitacyjny w tym  

dzieci i młodzież niepełnosprawna  

294.790,36 

294.790,00 

 

 

73.819,00 

100 

261 

 

 

30 

4. 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych 

- w tym bariery architektoniczne 

              bariery techniczne 

              bariery w komunikowaniu się  

51.559,00 

51.559,00 

 

 

28.000,00 

18.269,00 

5.290,00 

100 

20 

 

 

5 

12 

3 

5. 
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

7.715,91 7.715,91 100 67 

 RAZEM 2.479.625,27 2.479.625,27 X 590 

 

REALIZACJA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „AKTYWNY SAMORZĄD” 
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W 2019 roku Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPR w Tarnobrzegu realizował dodatkowe zadania 
związane z przystąpieniem przez Gminę Tarnobrzeg do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania 
zrealizowane w programie stanowiły uzupełnienie zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzega oraz Programie Działań Na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością. Realizacja programu umożliwiła zwiększenie oferty skierowanej do osób 
niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe 
funkcjonowanie tej grupy osób.  

Dofinansowanie przyznano w następujących obszarach wsparcia:  

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  

w tym: 

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, 

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym: 

Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub 
obu kończyn górnych, 

Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, 

Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do 
osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, 

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 
za  pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, 

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektryczny, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej  protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, 

Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy 
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty 
na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, 

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu), 
adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy 
są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. 
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W ramach realizacji Modułu I Programu o dofinansowanie ubiegało się 25 osób 
niepełnosprawnych. Pozytywnie zweryfikowano 24 wnioski przeznaczone do dofinansowania oraz 
zawarcia umów w tym zakresie. Zawarto 24 umowy na dofinansowanie w łącznej kwocie 107 
161,53 zł, w tym 20 z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz 4 umowy dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej: 

• Obszar A-1 - 1 umowa na kwotę  10.000,00 zł 

• Obszar A-2 - 2 umowy na kwotę  2.054,00 zł 

• Obszar B-1 - 3 umowy na kwotę  18.229,00 zł 

• Obszar B -3  - 3 umowy na kwotę  11.677,00 zł 

• Obszar B - 4  - 2 umowy na kwotę  5.000,00 zł 

• Obszar C-1 - 3 umowy na kwotę  29.150,00 zł 

• Obszar C-2 - 5 umów na kwotę  14.460,00 zł 

• Obszar C-4 - 1 umowa na kwotę  4.140,00 zł 

• Obszar C-5 - 2 umowy na kwotę  8.161,00 zł 

• Obszar D - 2 umowy na kwotę  4.290,53 zł 

W 2019 roku zrealizowano wypłaty dofinansowań na kwotę 87.954,00zł. Pozostała kwota 
dofinansowań zostanie zrealizowana do 30 marca 2020roku. 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

W ramach realizacji Modułu II Programu o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia 
na poziomie wyższym  (II półrocze roku szkolnego 2018/2019 oraz I półrocze roku szkolnego 
2019/2020) wpłynęło 72 wnioski ze strony 50 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie dotyczyło 
opłaty za naukę (czesne) oraz dodatków na pokrycie pozostałych kosztów kształcenia. W ramach 
realizowanego zadania zawarto 72 umowy na łączną kwotę 204 726,00 zł. W 2019 roku zrealizowano 
wypłaty dofinansowań w wysokości 87 954,00 zł. Druga transza środków zostanie wypłacona 
do 30 marca 2020 roku.  

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Pracownicy Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej kontynuowali bieżącą współpracę z Miejską 
Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych, m. in. udzielając osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom informacji 
o przysługujących uprawnieniach, formach pomocy, realizowanych programach oraz zasadach 
korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.  

Ogółem w 2019 roku z działań realizowanych przez Zespół ds.  Rehabilitacji Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych (informacje, konsultacje, doradztwo i wsparcie finansowe) skorzystało łącznie 
około 1662 osoby, w tym z pomocy finansowej ze środków PFRON 590 osób oraz 72 ze wsparcia 
w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II. 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Tarnobrzegu został powołany 
Uchwałą  Nr VII/78/2011 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 lutego 2011r. na kadencję w latach 2011 
– 2016 oraz kolejno Uchwałą Nr XL/389/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. 
na kadencję w latach 2017 – 2022. 

W skład Zespołu wchodzi 40 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
nr 216/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.). Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.   
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Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz w Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta 
Tarnobrzega. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych wykonują zadania 
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.  

 W minionym 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kopernika 3 w Tarnobrzegu w dniach: 

- 26 marca 2019r.,  11 czerwca 2019r., 26 września 2019r., 18 grudnia 2019r.  

 

Efektywność i skuteczność działań prowadzonych przez Zespół w okresie sprawozdawczym: 

1. liczba przekazanych do realizacji „Niebieskich Kart” w 2019r  102 

sporządzane przez uprawnione podmioty tj: 

- funkcjonariusze policji        93 

- pracownicy socjalni           6 

- Przedszkole Nr 15 Tarnobrzegu         1 

- Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie         1 

- Zespół Interdyscyplinarny w Gorzycach        1 

2. liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”   115 

 

3. liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”   391 

 

4. zakończono procedurę „Niebieskie Karty”      83 

 

5. oprócz obligatoryjnie działających w Zespole pracowników socjalnych, psychologa MOPR w 
Tarnobrzegu i dzielnicowych KMP w Tarnobrzegu powołano do pracy w grupach roboczych 
innych specjalistów tj.: 

• pedagog szkolny      34 grup 

• kurator sądowy (W-ł Rodzinny)     16 grup 

• kurator sądowy (W-ł Karny)     6 grupy 

• asystent rodziny      3 grup 

• przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych     3 grup 

• kierownik Domu Dziennego Pobytu    1 grupa 

• pracownik Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tarnobrzegu - 1 grupa 

• tłumacz       1 grupa 

 

Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

1. poradnictwo prawne       3 osób 

2. wsparcie psychologiczne      33 osób 

w tym: 0 dzieci 

3. praca socjalna ukierunkowana na wzmocnienie  

systemu rodzinnego       115 rodzinach 

4. poradnictwo zawodowe      2 osoby 
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Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

1. skierowano 6 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
o leczenie odwykowe 

2. w 52 przypadkach sprawców przemocy motywowano do leczenia odwykowego 

3. 7 sprawców przemocy uczestniczyło w Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym przez Zespół ds. Pracy Socjalnej i Usług 
Pomocy Społecznej na Rzecz Osób Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Program ten ukończyło 4 mężczyzn. 

4. stwierdzono pozytywne zmiany w zachowaniu u 27 osób, co do których istniało podejrzenie, 
że są sprawcami przemocy w rodzinie. 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu. Jest specjalistyczną instytucją pomocy społecznej zorientowaną na przywrócenie 
równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w tym zapobieganiu przejściu 
reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Pomoc skierowana jest 
w szczególności do osób: 

• przeżywających kryzys, 

• które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 

• doświadczających przemocy domowej, 

• mających problemy rodzinne, 

• mających problemy wychowawcze. 

Pomoc osobom i rodzinom w kryzysie realizowana jest poprzez specjalistyczne poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne oraz telefon zaufania. Praca polega na interwencji 
kryzysowej poprzez udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej a także 
w zależności od potrzeb również poradnictwa socjalnego, prawnego, pedagogicznego w celu 
przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie przez osobę 
pozostającą w kryzysie. 

W Punkcie Interwencji Kryzysowej zatrudnieni  są następujący specjaliści: psycholog, 
konsultant prawny, pracownicy socjalni oraz pedagodzy. Porady świadczone są od poniedziałku 
do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w MOPR, w siedzibie Punktu pokój 119 i 120 ul. Kopernika 3. W 
soboty i niedziele w godzinach od 17.00 do 20.00 w Punkcie czynny jest telefon zaufania. 

W 2019 roku w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej udzielono 263 porad, 
do Punktu zgłosiło się 189 osób, odebrano 13 telefonów zaufania. Wydatki obejmujące działalność 
Punktu Interwencji Kryzysowej w 2019 roku wyniosły 59 996,58 zł. Całość została sfinansowana 
ze środków przekazanych z Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

 

INNE REALIZOWANE ZADANIA 

Dom Dziennego Pobytu 

Dom Dziennego Pobytu działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 
Świadczy usługi opiekuńcze w szczególności dla osób, które ze względu na wiek wymagają częściowej 
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Usługi opiekuńcze świadczone 
w ośrodku wsparcia obejmują dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-
kulturalne, edukacyjne, itp. 

W ośrodku wsparcia prowadzona jest również częściowa działalność rehabilitacyjna oraz 
terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. 
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W 2019 roku wydano decyzją 54 skierowania do Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu. 
Uczęszczało 54 osoby, w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn. 

Dom Dziennego Pobytu w 2019 roku zapewniał swoim uczestnikom: dowóz osób 
niepełnosprawnych do placówki, gorący posiłek, opiekę pielęgnacyjną (m. in. codzienne mierzenie 
ciśnienia uczestnikom), rehabilitację ruchową (codzienna gimnastyka ruchowa, dobrowolne ćwiczenia 
na przyrządach), gry planszowe i logiczne, poczęstunek herbatą, terapię zajęciową (plastyczną i 
muzyczną prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę), prenumeratę prasy (dzienników, tygodników, 
miesięczników) poradnictwo ogólne (pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych, prawnych, 
zdrowotnych), uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta (np. grupowe wyjścia na imprezy integracyjne 
organizowane w Tarnobrzeskim Domu Kultury), imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, 
Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, zabawy, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Andrzejki, 
Wigilia, pożegnanie Starego Roku), urodziny i imieniny uczestników, zabawy integracyjne 
z zaprzyjaźnionymi Domami z Mielca, Dębicy i Ropczyc. 

Ponadto organizowano między innymi: spotkania z ciekawymi ludźmi, Muzyczne Środy, 
Taneczne Czwartki, wycieczki do pobliskich miejscowości, grille w ogrodzie DDP czy wyjazdy nad 
Jezioro Tarnobrzeskie. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Tarnobrzeski Bank Żywności w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej 
potrzebujących. Do skorzystania ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych i realizowanych działań 
towarzyszących  uprawnione są osoby,  które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej,  tj. osoby 
i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej,  spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200%  kryterium dochodowego uprawniającego 
do skorzystania z pomocy społecznej wynosi: 

• 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

• 1 056 zł dla osoby w rodzinie 

Produkty żywnościowe wydawane są w 12 punktach odbioru na terenie miasta Tarnobrzega w 
określonych dniach i godzinach na podstawie skierowania wystawionego przez pracowników tut. 
Ośrodka. 

Osoby korzystające ze wsparcia żywnościowego biorą także udział w bezpłatnych warsztatach 
dietetycznych, ekonomicznych, niemarnowania żywności oraz różnych formach aktywizacji 
i działaniach służących wzmacnianiu samodzielności i umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w ramach niefinansowanych działań 
towarzyszących w 2019 r. przeprowadził dla beneficjentów bezpłatne: 

• spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi poniżej 15 roku życia,  

• prelekcje nt. działalności Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „WSPARCIE” oraz funkcjonowania 
Punktu Interwencji Kryzysowej funkcjonującego przy tut. Ośrodku,  

• bezpłatne pokazy samoobrony przeprowadzone przez Pana Jana Nowaka – przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Ocice i wolontariusza bezpłatnej szkoły nauki podstaw samoobrony, 

• rozprowadzane były również ulotki tematyczne rozpowszechniające Honorowe Krwiodawstwo 
pn. „Podziel się sercem - zostań krwiodawcą“ dzięki współpracy z Panią Genowefą Stadnik - 
Kierownikiem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podzielony jest na Podprogramy. 
Do czerwca 2019r. obowiązywał Podprogram 2018 
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Podprogram 2018 objął pomocą żywnościową 1 427 osób 

Od stycznia 2020r. realizowany jest Podprogram 2019 i będzie trwał do lipca 2020 r. 

 

Projekt Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego 

Projekt Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego uzyskał 
dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2019r. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, 
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu. Okres realizacji projektu 13.05.2019-31.10.2022r. 

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w otoczeniu 
domowym, mieszkających na terenie miasta Tarnobrzega, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (zgodnie ze skalą 
Barthel) oraz do niesamodzielnych dzieci, dla których korzystanie ze sprzętu jest niezbędne do 
poprawy i utrzymania stanu zdrowia oraz do opiekunów faktycznych – osób pełniących funkcje 
opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych. 

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci 
umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi dla 500 niesamodzielnych 
mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ze  względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
potrzebują opieki lub wsparcia w związku niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez wykorzystanie odpowiedniego sprzętu 
oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi u 90 opiekunów 
faktycznych do 31.10.2022r. 

W ramach projektu utworzeno bezpłatną Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego, u. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. Na koniec 2019 r. 
wypożyczono 46 sztuk sprzętu. Łączna ilość zakupionego sprzętu to 261 sztuk o wartości 405 949,92 
zł. W roku 2020 planowany jest kolejny zakup urządzeń.  

Projekt oferuje także indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych w miejscu 
świadczenia przez nich opieki prowadzone przez rehabilitanta, pielęgniarkę, zwiększenie dostępu do 
usług zdrowotnych, zwiększenie jakości życia, zwiększenie umiejętności opiekunów faktycznych w 
zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: bezpłatnego 
wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób 
dorosłych, bezpłatnego transportu do i z miejsca zamieszkania, z usługi montażu oraz instruktażu 
obsługi wypożyczonego sprzętu, indywidualnych szkoleń praktycznych dla opiekunów faktycznych, 
dotyczących pielęgnacji i  rehabilitacji niesamodzielnych osób z wykorzystaniem sprzętu 
oferowanego w ramach działalności wypożyczalni. 

Kwota dofinansowania 1 317 890,83 zł 

Dofinansowanie UE- 1 179 178,85 zł 

Wkład własny: 69 378,41 zł 

Wartość projektu ogółem 1 387 269,24 zł 

 

Projekt Tarnobrzeg dla Seniorów 
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Projekt Tarnobrzeg dla Seniorów uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  

Beneficjentem projektu była Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu. Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2018 r. Celem głównym 
projektu była poprawa funkcjonowania osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz zwiększenie 
wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad tymi osobami niesamodzielnymi u opiekunów 
nieformalnych z miasta Tarnobrzega do 31.12.2018 r. 

W 2019 roku w ramach zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych 
po zakończeniu realizacji w/w projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczył usługi opiekuńcze, 
sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługę teleopieki na rzecz mieszkańców miasta Tarnobrzega. Z 
pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało  15 osób, sąsiedzkich usług opiekuńczych 3 osoby, a z 
usługi teleopieki w miejscu zamieszkania 20 osób. 

 
Wartość projektu 510 019,80 zł 
Dofinansowanie z UE 433 516,83 zł 
Wkład własny: 25 596,00 zł 
 

Projekt Asystent Seniora 

Projekt Asystent Seniora uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 
społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych   i zdrowotnych.  

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu. Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r. Celem głównym projektu 
jest poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych z miasta Tarnobrzega w miejscu ich 
zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu i objęcie ich usługami opiekuńczymi do 31.12.2020 r. 

W 2019 roku w ramach projektu wsparciem w postaci usług opiekuńczych, w tym także 
w  formie pomocy sąsiedzkiej objętych zostało 12 osób. Wsparciem w postaci usług teleopiekuńczych 
objęta została 1 osoba. Wsparcie teleopieki skierowane jest do osób z zaburzeniami pamięci, 
chorobami otępiennymi, demencją, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, osób po udarach, 
incydentach kardiologicznych, neurologicznych, mających problem z poruszaniem się. Opaski na rękę 
działają także poza miejscem zamieszkania. Opaska stwarza możliwość opiekowania się podopiecznym 
z każdego miejsca, w którym aktualnie znajduje się opiekun. Stwarza możliwość nawiązania kontaktu 
głosowego pomiędzy opiekunem i podopiecznym, możliwość lokalizacji obszaru przebywania 
podopiecznego, zapewnia komfort i bezpieczeństwo podopiecznego dzięki możliwości wezwania przez 
niego pomocy (przycisk SOS) i łatwego powiadomienia w wskazanych w aplikacji osób o upadku, 
omdleniu itp.  

Nową formą wsparcia jest usługa asystenta/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej –w 
2019 roku 7 osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 60 roku zostały objęte w/w usługą 
polegającą na pomocy i asyście w czynnościach dnia codziennego, przemieszczaniu się do lekarza, 
punktów usługowych, miejsc publicznych. Wsparcie obejmuje również spędzanie czasu wolnego.  

 
Wartość projektu 538 247,32 zł 
Dofinansowanie z UE 457 510,22 zł 
Wkład własny: 26 928 zł 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” 
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2019 roku przystąpił do realizacji 
resortowego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Celem głównym Programu było 
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

• dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji  

• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

Program był realizowany był w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2019 roku poprzez 
świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków 
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej. Z opieki wytchnieniowej w ramach w/w programu skorzystało 4 opiekunów osób 
niepełnosprawnych, zrealizowano łącznie 720 godzin usług na kwotę 19 388,37 zł. Osoby korzystające 
z tej formy pomocy nie ponosiły odpłatności za w/w wsparcie. Program był w 80 % współfinansowany 
ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.   
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ANEKS 
Tabela nr 1. Składniki majątku Gminy Tarnobrzeg (pow. 10 tys. zł wartości początkowej) 

Lp.  Składnik majątku Wartość początkowa 

1  Ulica Wisłostrada  53 252 944,29 

2  Ulica Warszawska  28 154 986,77 

3  Wiadukt - Mokrzyszów  22 793 966,53 

4  Budynki/ Hala produkcyjna - TPPT 18 130 480,78 

5  Zamek Tarnowskich - budynek główny - ul. Sandomierska 27  17 448 403,29 

6  Stadion sportowy - Al. Niepodległości  9 882 257,84 

7  Ulica Kopernika 7 810 923,56 

8  Palisada ochronna - Osuwisko  - ul. Mickiewicza  6 236 319,81 

9  Budynek administracyjny - ul. Kopernika 3 5 624 251,29 

10  Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 1 - ul. Jasińskiego 23 5 503 128,28 

11  Zagospodarowanie terenu - TPPT 5 204 767,31 

12  Ulica Wyszyńskiego 4 847 473,81 

13  Budynek oświatowy - ul. Kopernika 18 4 788 266,32 

14  Szkoła podstawowa nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 4 764 379,98 

15  Ulica Mickiewicza  4 521 205,57 

16  Tarnobrzeski Dom Kultury - ul. Słowackiego 2  4 467 601,11 

17  Ulica Bema  3 962 289,16 

18  Ulica Sikorskiego 3 882 464,39 

19  Żłobek miejski nr 2 - ul. Orzeszkowej  3 659 516,83 

20  Ulica Polna 3 650 649,43 

21  Ulica Targowa 3 449 485,18 

22  Plac targowy - ul Kwiatkowskiego  3 093 884,25 

23  Ulica Zamkowa  2 935 189,64 

24  Ulica Szpitalna 2 790 610,04 

25  Budynek główny - STANICA 2 778 898,31 

26  Liceum ogólnokształcące - ul. Jachowicza 13 2 778 395,77 

27  Most - Rzeka Mokrzyszówka  2 769 990,53 

28  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Al. Niepodległości 2 2 678 154,59 

29  Plac Bartosza Głowackiego  2 648 442,72 

30  Budynek DPS - ul. Kurasia 7 2 646 643,82 

31  Ulica Ocicka 2 528 453,01 

32  Ulica Dzikowska 2 304 557,41 

33  Ulica 1-go Maja 2 284 643,40 

34  Ulica Szlachecka  2 199 383,77 

35  Ulica Szklana 2 198 143,57 

36  Ulica Kościuszki  2 140 680,04 

37  Ulica Jędrala 2 136 730,75 

38  Budynek internatu "Budowlanki" - ul. Św. Barbary 1 2 042 890,66 

39  Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica - ul. Kopernika 1 1 991 803,52 

40  Rondo - Al. Warszawska - TPPT 1 965 605,50 

41  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - ul. Św. Barbary 1b 1 928 367,28 
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42  Ulica Borów 1 862 828,86 

43  Kompleks budynków - LE, WGD, h. sport  - ul. Sandomierska 27 1 843 651,80 

44  Centrum Kształcenia Praktycznego - ul. Kopernika 5 1 784 775,08 

45  Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - UE 005/12 1 730 001,29 

46  Ulica 11-go Listopada  1 710 902,71 

47  Ulica Niepodległości  1 684 028,42 

48  Ulica Zwierzyniecka  1 682 451,33 

49  Ulica Zakładowa  1 665 327,34 

50  Remiza OSP Wielowieś  1 611 628,00 

51  Centrum Kształcenia Praktycznego - ul. Św. Barbary 17 1 592 521,17 

52  Budynek administracyjny - ul. Sandomierska 25 1 590 612,21 

53  Ulica Por. Józefa Sarny  1 589 909,82 

54  Szkoła podstawowa nr 9 - ul. Wiejska 4 1 567 571,23 

55  Ulica Świętej Barbary 1 517 422,82 

56  Ulica Sobowska 1 485 491,04 

57  Szkoła Podstawowa nr 8 -  ul. Piętaka 53 1 481 280,37 

58  Ulica Piłsudskiego  1 417 317,02 

59  Ulica Sandomierska 1 414 085,84 

60  Ulica Orląt Lwowskich  1 403 749,51 

61  Kompleks kortów tenisowych - Zwierzyniec 1 394 459,90 

62  Euroboisko - SP nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 1 381 045,26 

63  Przedszkole nr 15 - ul. Św. Barbary 20 1 376 762,08 

64  Przedszkole nr 7 -  Zwierzyniecka 4 1 372 736,63 

65  Rondo - ul. Wyspiańskiego z ul. Targową 1 345 545,15 

66  Ulica Stanisława Węgla  1 247 921,40 

67  Ulica Sielecka 1 239 705,38 

68  Ulica Kwiatkowskiego 1 198 756,40 

69  Sieci zewnętrzne - TPPT 1 161 110,68 

70  Ulica Litewska 1 145 578,35 

71  Remiza OSP Mokrzyszów 1 141 274,59 

72  System monitoringu - teren miasta  1 123 754,89 

73  Ulica Podwale  1 104 261,37 

74  Ulica Dąbie 1 089 431,21 

75  Ulica Sokola 1 058 326,37 

76  Budynek byłego internatu LO 1 056 557,03 

77  Ulica Słomki 1 043 982,67 

78  Gimnazjum nr 3 - ul. Dekutowskiego 17  1 033 490,62 

79  Ulica Przemysłowa  1 031 897,34 

80  Zintegrowany system GIS 1 028 032,80 

81  Budynek administracyjny - ul. Sienkiewicza 159a 1 014 143,81 

82  Ulica Pawłowskiego 1 014 040,60 

83  Ulica Batalionów Chłopskich  1 008 775,56 

84  Budynek przychodni - ul. 11-go Listopada 8 954 868,00 

85  Gimnazjum nr 1 - ul. Jachowicza 4 954 108,24 

86  Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy - ul. Dekutowskiego  938 604,91 
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87  Żłobek miejski nr 1 - ul. Dekutowskiego 4 928 031,75 

88  Budynek administracyjny - ul. Kościuszki 32 905 632,21 

89  Poliklinika - ul. 1-go Maja  883 110,85 

90  Budynek oświatowy - ul. Jachowicza 4 880 904,05 

91  Pomost pływający - STANICA  875 185,45 

92  Warsztaty szkolne - ul. Kopernika 1 873 251,01 

93  Remiza OSP Sobów  850 204,89 

94  Budynek przychodni - ul. Mickiewicza 34 836 157,51 

95  Ulica Chrobrego 817 906,72 

96  Ulica Prusa  811 236,22 

97  Ulica Wyspiańskiego  789 798,80 

98  Hotel Nadwiślański - ul. Przy zalewie 1  786 471,83 

99  Ulica Truskawkowa  785 737,35 

100  Zagospodarowanie terenu - STANICA  783 757,56 

101  Ulica Konstytucji 3 maja  770 014,72 

102  System RATUSZ 769 474,47 

103  Ulica Paderewskiego  761 578,45 

104  Ulica Szeroka 754 516,76 

105  Ulica Bolesława Śmiałego  749 002,48 

106  Hangar - Stanica - ul. Żeglarska 2 743 584,55 

107  Ulica Piętaka 725 200,32 

108  Ulica 12-go Października  723 719,49 

109  Ulica Długa 718 763,61 

110  Ulica Parkowa  709 851,73 

111  Parking - ul. Bema (cmentarz) 709 401,79 

112  Ulica Dekutowskiego 701 986,10 

113  System informacji geograficznej GIS 685 664,40 

114  Ulica Wspólna 677 534,91 

115  Remiza OSP Zakrzów 669 643,75 

116  Sieć ciepłownicza - Osiedle Piastów  663 606,00 

117  Ulica Miła - boczna 661 422,50 

118  Ulica Kąpielowa 644 092,23 

119  Ulica Borek  635 469,45 

120  Ulica Konfederacji Dzikowskiej  632 939,64 

121  Ulica Sosnowa 616 955,79 

122  Ulica Jachiwicza  608 132,58 

123  Ulica Matejki 587 453,80 

124  Budynek administracyjny - ul. Moniuszki 6B 577 384,19 

125  Ulica Wałowa  570 372,66 

126  Ulica Dominikańska  565 134,53 

127  Park rozrywki Stawik - os. Wielowieś 564 846,68 

128  Przedszkole nr 17 - ul. Orzeszkowej 7 560 117,88 

129  Ulica Nizinna 552 351,65 

130  Rondo - ul. Sienkiew. z ul. Kwiatkow. z ul. 11-go Listop. 542 303,32 

131  Ulica Wesoła 532 202,05 
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132  Ulica Aleja Skalna Góra  520 852,91 

133  Remiza OSP Sielec 517 739,74 

134  Przedszkole nr 1 - ul. Kosmonautów 4 513 190,31 

135  Budynek gospodarczy  - ul. Dworska 2 505 093,00 

136  Ulica Lądowisko Jana Pawła II  502 110,09 

137  Ulica Krucza 491 280,13 

138  Miejska biblioteka publiczna - ul. Dąbrowskiej 31 486 594,09 

139  Rów melioracyjny - Osiedla Wiejskie  484 344,59 

140  Budynek osiedlowy - Os. Nagnajów  473 356,59 

141  Szalety Miejskie w Tarnobrzegu os. Stare Miasto 461 377,02 

142  Budynek wielofunkcyjny - ul. Kościelna 3 458 523,17 

143  Boisko wielofunkcyjne - SP nr 11 - ul. Olszowa 1  449 502,30 

144  Rondo - ul. Kwiatkowskiego z ul. Zwierzyniecką  438 922,52 

145  Boisko sportowe - Gimnazjum nr 2 - ul. Kopernika 18 432 960,66 

146  Rondo Solidarności - ul. Sienkiew. z Wyszyń. z Rowec. 424 764,73 

147  Przedszkole integracyjne - ul. Wiejska 4 421 413,33 

148  Szyna danych  412 050,00 

149  Ulica Przy Zalewie  410 099,60 

150  Droga dojazdowa - SIARKOPOL 408 159,44 

151  Ulica Por. Jana Tracza  403 026,92 

152  Ulica Tarnowskiego  394 821,34 

153  Ulica Sienkiewicza 386 939,39 

154  Cmentarz Wojenny ul. Tagowa 386 342,19 

155  Ulica Zatorze 380 740,25 

156  Ulica Łąkowa  377 914,65 

157  Ulica Kazimierza Wielkiego 376 567,63 

158  Stadion sportowy - Os. Sobów 376 086,63 

159  Rondo - ul. Niepodległości z ul. Armii Krajowej 375 100,57 

160  Ulica Stanisława Orła  373 780,79 

161  Ulica Jaśminowa 373 307,71 

162  Ulica Zarowie 371 282,78 

163  Ulica Grobla 363 940,52 

164  Sieć kanalizacyjna - STANICA  360 761,04 

165  Remiza OSP Ocice 359 406,00 

166  Ulica Krzywa  358 735,54 

167  Stadion sportowy - Os. Wielowieś 357 074,42 

168  Ulica Marii Curie Skłodowskiej  356 636,03 

169  Ulica Mieszka 356 016,22 

170  Ulica Świętej Kingi  354 435,34 

171  Ulica Zaciszna  353 291,93 

172  Ulica Słowackiego 352 933,81 

173  Boisko sportowe - ZSP nr 3 -  ul. Św. Barbary 1b 347 524,35 

174  Ulica Jędrusiów 342 342,75 

175  Ulica Kalinowa  331 968,00 

176  Ulica Edukacji 330 842,26 
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177  Stacja transformatorowa - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 330 822,59 

178  System uczniowski  325 968,45 

179  Ogrody dzikowskie  325 511,56 

180  Stanica harcerska ZHP - Olchowiec 324 588,55 

181  Ulica Królowej Jadwigi 324 251,67 

182  Ulica Nadwiślańska  322 745,60 

183  Ulica Szkolna 321 769,93 

184  Ulica Fabryczna  317 598,07 

185  Sygnalizacja świetlna - ul. Wyspiańskiego  z ul. Mickiewicza 310 479,88 

186  Kanalizacja deszczowo-drenażowa - Os. Zakrzów  307 573,58 

187  Ulica Leśna 306 505,82 

188  Ulica Czerwonego Krzyża  303 584,33 

189  Stacja transformatorowa - TPPT - ul. Warszawska 227b 303 040,93 

190  Ulica Graniczna 301 860,89 

191  Ulica Wianek 299 022,83 

192  Szkoła podstawowa nr 3 -  ul. Kochanowskiego 1 298 856,47 

193  Ulica Zagórze  295 028,60 

194  Przedszkole nr 2 - ul. Kochanowskiego 7 293 478,87 

195  Zbiornik Machowski 290 538,60 

196  Ulica Chopina 286 198,49 

197  System do prowadzenia nadzoru pedagogicznego  282 900,00 

198  System rozliczania dotacji i subwencji  282 900,00 

199  System finansowo księgowy  281 670,00 

200  Trasa spacerowo rowerowa od Parku Dzikowskiego do os. Dzików 281 457,29 

201  Rondo - ul. Targowa z ul. Pisłudskiego z ul. Szeroką  281 151,71 

202  Fontanna - Pl. Surowieckiego  279 809,43 

203  Ulica Chrobaka 278 140,52 

204  Kaplica - Sobów 276 708,68 

205  Ulica Senatora Wojciecha Wiącka  273 601,86 

206  System planowania organizacji oświaty  273 060,00 

207  Wiadukt - SIARKOPOL 272 655,37 

208  Ulica Ludowa 272 392,50 

209  Moduł realizacji zobowiązań i składania wniosków   271 830,00 

210  Ulica Łokietka 269 227,94 

211  Ulica Ziołowa 267 573,40 

212  Ciąg komunikacyjny (chodniki) - Zespół Parkowo Zamkowy  259 776,00 

213  Ulica Marczaka 259 687,21 

214  Kanalizacja sanitarna - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 258 976,92 

215  Plac rowerowy PUMPTRACK 252 435,00 

216  Budynek przychodni - ul. 1-go Maja 4 252 267,54 

217  Przedszkole nr 3 - ul. Dekutowskiego 2 250 173,54 

218  Rondo - ul. Mickiewicza z ul. Niepodległości z ul. Szpitalną 249 638,43 

219  Miejska biblioteka publiczna - ul. Szeroka 15 244 188,80 

220  Budynek kasowy - Stadion 242 519,56 

221  Ulica Kolejowa  238 854,70 
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222  Przygotowanie terenu os. Zakrzów przy ul. Plac Ludowy 238 800,13 

223  Ulica Słoneczna 237 503,47 

224  Wyposażenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury ul. Słowackiego 2 236 149,85 

225  Przedszkole nr 4 - ul. Prof. Tracza 2 233 869,11 

226  Schronisko dla bezdomnych zwierząt 233 483,84 

227  Stary zamek i zaplecze - ul. Sandomierska 27 232 682,70 

228  Budynek osiedlowy - Os. Miechocin 230 850,00 

229  Cmentarz komunalny - Sobów  226 116,48 

230  Budynek osiedlowy - Os. Wielowieś 222 470,54 

231  Ulica Siarkowa 221 908,38 

232  System rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu  221 400,00 

233  Budynek mieszkalny - ul. Sielecka 26 220 309,50 

234  Boisko sportowe - SP nr 8 - ul. Piętaka 53 219 586,60 

235  Parking - Szpital Wojewódzki  217 936,20 

236  System rozliczania wynagrodzeń  217 710,00 

237  Ulica Handlowa  215 895,20 

238  Ulica Doktor Olgi Lilien  214 539,13 

239  Rondo - ul. Tarnowskiego z ul. Wiejską  213 300,00 

240  Rów melioracyjny nr 3 210 864,88 

241  Budynek administracyjny - ul. Mickiewicza 7 210 493,34 

242  Rondo - ul. Narutowicza z ul. Wianek z ul. Armii Krajowej  210 000,00 

243  Ulica Piaskowa 209 470,37 

244  Plac Ludowy  209 269,58 

245  Stacja transformatorowa - Stadion - Al. Niepodległości  207 577,55 

246  Plac zabaw - SP nr 10 - ul. Dąbrowskiej 10 204 979,50 

247  Ulica Długosza  203 353,50 

248  Węzeł cieplny - ZSP nr 1 - ul. Kopernika 49 202 277,08 

249  Ulica Szewery 200 067,76 

250  Plac Górnika 199 786,74 

251  Park osiedlowy OSIEDLE MARZEŃ - Osiedle Sobów 199 702,93 

252  Plac zabaw im. Henryka Jordana - Stanica  199 092,56 

253  Ulica Dąbrówki  198 438,29 

254  Ulica Cicha 197 743,90 

255  Ulica Kolumby Białeckiej 197 286,41 

256  Ulica Budowlanych  192 600,80 

257  Ulica Wiślna 184 485,06 

258  Boisko sportowe - ul. Dekutowskiego 17 183 472,00 

259  Ulica Wiosenna 182 658,76 

260  Siłownia zewnętrzna - Osiedle Serbinów 182 395,00 

261  Serwer + sprzęt RATUSZ 181 653,78 

262  Ulica Żeglarska 179 737,00 

263  Kanalizacja deszczowa na terenie OSiR 179 475,52 

264  Ulica Grabowa  178 776,55 

265  Budynek użytkowy - ul. Sandomierska 24 175 933,09 

266  Szatnia sportowa - os. Zakrzów 173 799,00 
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267  System monitoringu - Pl. B. Głowackiego  170 190,00 

268  Zagospodarowanie placu przy Domu Osiedlowym os. Mokrzyszów 169 794,09 

269  Ulica Młynarska  169 514,61 

270  Przewoźny agregat pompowy - OSP Sobów  166 665,00 

271  Siłownia zewnętrzna -ul. Kopernika 4 i 6 -Osiedle Siarkowiec 164 016,55 

272  Plac zabaw - ul. Matejki  163 190,00 

273  Zbiornik na odparowanie wód - ul. Szklana 162 142,58 

274  Ulica Olszowa  161 308,88 

275  Program EDICTA - ORG 161 003,40 

276  Ulica Leszka Białego  159 742,57 

277  Ulica Chłopska  158 629,80 

278  Ulica Gwarków 156 951,70 

279  Hurtownia danych oświatowych  155 841,00 

280  Dorga dajazdowa - Kaminka (garaże) 153 881,65 

281  Ulica Armii Krajowej 152 500,36 

282  Siłownia plenerowa - Osiedle Mokrzyszów  151 848,09 

283  Szkoła podstawowa nr 4 - ul. Wyspiańskiego 10 151 233,41 

284  Parking - ul. Królowej Jadwigi  150 000,00 

285  Kładka na rzece Mokszyszówka - os. Sobów 149 000,00 

286  Garaż - OSP Sobów 148 025,50 

287  Ulica Sztygarów 146 648,80 

288  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/8 146 077,06 

289  Ulica Dworcowa 145 703,58 

290  Ulica Piekarska  145 622,62 

291  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/21 144 545,85 

292  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/28 144 545,85 

293  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/36 144 545,85 

294  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/29 144 239,61 

295  Ulica Waryńskiego 143 898,79 

296  Altana grilowa - Stanica - ul. Żeglarska 2 141 419,78 

297  Ulica Robotnicza 139 332,78 

298  Altana parkowa  138 358,73 

299  Ulica Freyera  137 496,56 

300  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/7 136 889,82 

301  Lokal mieszkalny - ul.Warszawska 10/1 136 642,29 

302  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/16 136 583,59 

303  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/13 136 583,58 

304  Ulica Marii Dąbrowskiej  136 199,64 

305  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/26 135 971,10 

306  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/6 135 971,10 

307  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/23 135 664,85 

308  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/27 135 664,85 

309  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/3 135 664,85 

310  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/31 135 664,85 

311  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/34 135 664,85 
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312  Ulica Ogrodowa  135 582,04 

313  Lokal mieszkalny - ul.Warszawska 10/2 135 454,10 

314  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/2 135 358,61 

315  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/22 135 358,61 

316  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/35 135 358,61 

317  Serwer IC93 - TPPT 135 158,64 

318  Serwer ID99 - TPPT 135 158,64 

319  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/30 135 052,37 

320  Siłownia plenerowa + plac zabaw - ul. Błonie, Os. Ocice  134 438,70 

321  Ulica Klonowa 132 799,64 

322  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5/2 132 265,06 

323  Ulica Nadole 131 309,66 

324  Ulica Strażacka 130 398,00 

325  Ulica Jaworowa  130 384,36 

326  Ulica Kasztanowa  129 768,88 

327  Ulica Starowiejska 129 436,22 

328  Kolektor deszczowy - ul. Kwiatkowskiego 129 435,50 

329  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5/23 128 374,92 

330  Ulica Topola 128 168,81 

331  Drogi z tłucznia - Osiedle Dzików  128 160,95 

332  Budynek osiedlowy - Os. Zakrzów 127 260,00 

333  Ulica Zgodna 127 230,88 

334  Budynek przychodni - ul. Sienkiewicza 67 126 870,00 

335  Ulica Wędkarska  125 910,84 

336  Ulica Jabłoniowa  123 610,47 

337  Ulica Kochanowskiego 120 256,24 

338  Siłownia zewnętrzna - ul.Kopernika 18- Osiedle Siarkowiec 119 376,01 

339  Plac zabaw - ZS Specjalnych - ul. Dąbrowskiej 10 118 187,85 

340  Garaż - ul. Mickiewicza 34 118 175,59 

341  Ulica Spółdzielcza  117 950,50 

342  Plac zabaw - Osiedle Sobów 117 630,89 

343  Kanalizacja deszczowa - Os. Stare Miasto  117 109,53 

344  Lokal mieszkalny - ul. Kossaka 5/31 116 021,00 

345  Sieć teleinformatyczna  115 751,68 

346  Siłownia plenerowa - Os. Miechocin  115 387,02 

347  Miejska biblioteka publiczna - ul. Kopernika 3 115 164,72 

348  Pakiet biurowy-ORG 113 118,40 

349  Plac zabaw - Przedszkole nr 12 - ul. M. Dąbrowskiej 10 112 827,62 

350  Lokal mieszkalny - ul.Warszawska 10/3 111 096,12 

351  Plac zabaw - Osiedle Miechocin 109 099,54 

352  Ulica Modrzewiowa 107 943,65 

353  Ulica Orzeszkowej  107 378,28 

354  Kanalizacja deszczowa - Os. Dzików (budynek 6 i 7) 107 355,41 

355  Cmentarz Komunalny - ul. Bema 107 174,00 

356  System do analizy wyników egz. zewnętrznych 105 538,92 
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357  Park rekreacji - Os. Miechocin  105 279,10 

358  Budynek administracyjny - ul. Wyspiańskiego 12 105 251,68 

359  System sygnalizacji i gaszenia pożaru  104 550,00 

360  Ulica Moniuszki 104 167,73 

361  Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/4 100 207,85 

362  Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/7 100 207,85 

363  Plac zabaw - Plac Grónika  99 761,14 

364  Ulica Nowowiejska  98 860,90 

365  System rekrutacji do przedszkoli i szkół  98 400,00 

366  Miniboisko - Plac Grónika  98 045,15 

367  Siłownia zewnętrzna nad Jeziorem Tarnobrzeskim 97 493,33 

368  Lokal mieszkalny - ul. Sklana Góra 15/30 97 344,00 

369  Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/5 97 289,70 

370  Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/6 97 289,70 

371  Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/2 96 965,46 

372  Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/1 96 835,75 

373  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/13 96 635,37 

374  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/16 96 420,63 

375  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/18 96 420,63 

376  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/19 96 420,63 

377  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/21 96 205,88 

378  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/22 95 991,14 

379  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/24 95 991,14 

380  Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/8 95 344,28 

381  Lokal mieszkalny - ul. Wędkarska 3/3 95 344,26 

382  Przyłącz wod, kanal, sanit i deszcz - budynek kom. ul. Kwiat 94 706,66 

383  Magazyn DPS - ul. Kurasia 7 94 660,03 

384  Siłownia zewnętrzna - Osiedle Nagnajów  94 415,02 

385  Pomnik Bartosza Głowackiego  93 520,00 

386  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/30 93 263,87 

387  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/4 93 263,87 

388  Sieć wodociągowa - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 93 131,13 

389  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/33 93 049,13 

390  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/7 93 049,13 

391  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/36 92 834,39 

392  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/10 92 834,38 

393  Ulica Kwiatowa  92 731,79 

394  Dom osiedlowy os. Mokrzyszów - ul. Sienkiewicza 217 92 547,88 

395  Remiza strażacka - ul. Strażacka 5 - Os. Mokrzyszów 92 362,64 

396  Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/1 91 749,79 

397  Siłownia plenerowa - ul. Dekutowskiego 17 91 040,27 

398  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/54 90 941,14 

399  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/40 90 941,09 

400  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/44 90 941,09 

401  Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/2 90 850,28 
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402  Plac zabaw - Osiedle Nagnajów  90 419,67 

403  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/25 90 193,01 

404  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/3 90 193,01 

405  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/28 89 978,27 

406  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/6 89 978,27 

407  Ulica Żabia 89 968,97 

408  Samochód VOLKSWAGEN CADDY 89 899,41 

409  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/31 89 763,52 

410  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/9 89 763,52 

411  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/12 89 548,78 

412  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/34 89 548,78 

413  Przyłącz wod, sanit i deszcz - budynek kom. ul. 11-go Listop 89 367,61 

414  Ulica Kościelna  89 237,20 

415  Ogniwa fotowoltaiczne - MOSIR -  ul. Niepodległości 2 88 383,21 

416  Ogniwa fotowoltaiczne - CKP-  ul. Kopernika 5 88 382,97 

417  Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 1 - ul. Jachowicza 4  88 382,97 

418  Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 2 - ul. Kopernika 18 88 382,97 

419  Ogniwa fotowoltaiczne - Gim nr 3 - ul. Dekutowskieg o17 88 382,97 

420  Ogniwa fotowoltaiczne - LO- ul. Jachowicza 13 88 382,97 

421  Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 10 -  ul. Dąbrowskiej 10 88 382,97 

422  Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 3 -  ul. Kochanowskiego 1 88 382,97 

423  Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 4 -  ul. Wyspiańskiego 10 88 382,97 

424  Ogniwa fotowoltaiczne - SP nr 9 -  ul. Wiejska 4 88 382,97 

425  Ogniwa fotowoltaiczne - ZS Staszica - ul. Kopernika 1 88 382,97 

426  Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 1 - ul. Kopernika 49 88 382,97 

427  Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 2 - ul. Sandomierska 24 88 382,97 

428  Ogniwa fotowoltaiczne - ZSP nr 3 - ul. Św. Barbary 1B 88 382,97 

429  Ulica Tadeusza Rejtana  88 378,36 

430  Budynek osiedlowy - Os. Sielec 87 343,41 

431  System backupu 86 985,60 

432  Ulica Grota Roweckiego   86 281,60 

433  Plac zabaw - Osiedle Wielowieś 86 014,50 

434  Pompownia wód drenażowych - Osuwisko  - ul. Mickiewicza  84 428,35 

435  Lokal mieszkalny - ul. Wianek 4/7 83 700,00 

436  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/41 83 291,35 

437  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/55 83 291,35 

438  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/14 82 827,25 

439  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/17 82 612,51 

440  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/20 82 397,76 

441  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/23 82 183,02 

442  Ulica Kosmonautów  82 151,20 

443  Ulica Plażowa  81 566,00 

444  Ulica Sowia 81 383,69 

445  Plac zabaw - Osiedle Zakrzów 81 203,83 

446  Plac zabaw - Osiedle Ocice  80 993,83 
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447  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/30 80 540,26 

448  Budynek byłej elektrowni - ul. Sandomierska 27 78 487,90 

449  Ulica Kurasia 78 337,90 

450  Lokal mieszkalny - ul. Wianek 2/18 77 740,00 

451  Ulica Szewska  77 282,57 

452  Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/5 77 069,82 

453  Siłownia zewnętrzna - Osiedle Dzików 76 791,50 

454  Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/6 76 548,11 

455  Park osiedlowy OLSZYNKA - Osiedle Sobów 76 406,52 

456  Ulica Świętego Józefa 75 723,68 

457  Ulica Nowa  75 576,85 

458  Ulica Żeromskiego 75 438,36 

459  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/4 75 335,34 

460  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/5 75 335,34 

461  Lokal mieszkalny - ul. Kopernika 14/24 75 180,00 

462  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/14 75 029,10 

463  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/15 75 029,10 

464  Siłownia plenerowa - Osiedle Sielec 75 023,05 

465  Plac zabaw - Osiedle Mokrzyszów 75 000,00 

466  Plac zabaw - Osiedle Sielec 74 650,05 

467  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/12 74 436,84 

468  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/16 74 436,84 

469  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/17 74 436,84 

470  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/19 74 436,84 

471  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/20 74 436,84 

472  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/22 74 436,84 

473  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/23 74 436,84 

474  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/25 74 436,84 

475  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/26 74 436,84 

476  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/28 74 436,84 

477  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/29 74 436,84 

478  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/31 74 436,84 

479  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/32 74 436,84 

480  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/34 74 436,84 

481  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/35 74 436,84 

482  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/37 74 436,84 

483  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/38 74 436,84 

484  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/4 74 436,84 

485  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/40 74 436,84 

486  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/41 74 436,84 

487  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/43 74 436,84 

488  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/44 74 436,84 

489  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/46 74 436,84 

490  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/47 74 436,84 

491  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/49 74 436,84 
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492  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/50 74 436,84 

493  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/52 74 436,84 

494  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/8 74 436,84 

495  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/24 74 416,61 

496  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/25 74 416,61 

497  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/32 74 416,61 

498  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/33 74 416,61 

499  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/15 74 301,86 

500  Budynek przychodni - ul. Targowa 4 73 997,30 

501  Lokal mieszkalny - ul. Waryńskiego 12/45 73 870,00 

502  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/2 73 271,09 

503  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/26 73 271,09 

504  Oprogramowanie (MS Windows, MS OFFICE) 73 240,26 

505  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/1 73 191,65 

506  Ulica Garażowa 73 119,69 

507  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/29 73 056,34 

508  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/5 73 056,34 

509  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/32 72 841,60 

510  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/8 72 841,60 

511  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/11 72 626,85 

512  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/35 72 626,85 

513  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Glowackiego 54  72 182,00 

514  Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 2/35 72 093,62 

515  Ulica Przechodnia  71 613,49 

516  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/1 71 102,16 

517  Lokal mieszkalny - ul. Kwiatkowskiego 3a/27 71 102,16 

518  Wyposażenie - meble - Dom Seniora, ul. Sandomierska 25  70 261,29 

519  Ulica Plac Tysiąclecia 70 054,16 

520  Szkoła specjalna - ul. Dąbrowskiej 10 69 463,41 

521  Ulica Skarbka 68 782,80 

522  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/18 68 746,42 

523  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/21 68 746,42 

524  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/24 68 746,42 

525  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/27 68 746,42 

526  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/30 68 746,42 

527  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/33 68 746,42 

528  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/36 68 746,42 

529  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/42 68 746,42 

530  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/45 68 746,42 

531  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/48 68 746,42 

532  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/51 68 746,42 

533  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/39 68 746,31 

534  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/19 68 291,79 

535  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/20 68 291,79 

536  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/9 68 291,79 
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537  Lokal mieszkalny - ul. Wianek 1/7 68 112,00 

538  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/10 67 985,55 

539  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/11 67 985,55 

540  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/12 67 985,55 

541  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/17 67 985,55 

542  Lokal mieszkalny - ul. Dąbrowskiej 10a/18 67 985,55 

543  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/31 67 219,15 

544  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 17/18 67 048,76 

545  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 17/1 67 048,75 

546  Kanał ciepłowniczy II - ul. Kwiatkowskiego  66 797,44 

547  Kanał ciepłowniczy - ul. Kwiatkowskiego  66 082,75 

548  Ulica Sadowa  65 407,50 

549  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/17 65 199,25 

550  Moniboisko - Przedszkole nr 12 - ul. Dąbrowskiej 10 65 000,00 

551  Ulica Mała 64 982,12 

552  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 1/7 64 921,96 

553  Plac zabaw - Przedszkole nr 17 64 838,95 

554  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 17/9 64 195,62 

555  Firewall sprzętowy  64 050,00 

556  Ulica Czereśniowa  63 963,57 

557  Wieża lęgowa dla jerzyków - ul. M. C. Skłodowskiej  63 851,25 

558  Wieża lęgowa dla jerzyków - ul. Przy Zalewie  63 851,25 

559  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/10 63 646,91 

560  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/25 63 646,91 

561  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/31 63 646,91 

562  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/4 63 646,91 

563  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/12 63 014,92 

564  Garaże na kamionce (oświetlenie) 62 291,00 

565  Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 62 151,00 

566  Pomnik Józefa Piłsudskiego  61 612,50 

567  Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 2/13 60 622,83 

568  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/56 60 144,62 

569  Barak jednokondygnacyjny - ul. Targowa 9  60 000,00 

570  Ulica Sportowa 59 940,98 

571  Ulica Dąbrowa  59 866,37 

572  Pomnik odzyskania niepodległości  59 359,10 

573  Kanalizacja deszczowa - Os. Dzików 59 183,05 

574  Lokal mieszkalny - ul. Marczaka 9/32 58 810,00 

575  Most - Rzeka Treśniówka 58 137,19 

576  Siłownia zewnętrzna - Osiedle Ocice 57 585,97 

577  Ulica Spokojna 57 458,42 

578  Sieć komputerowa - ul. Sienkiewicza 159 A 56 450,42 

579  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 13/36 55 990,00 

580  Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/3 55 949,38 

581  Ulica Wiśniowa  55 790,98 
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582  Ulica Kopanina 55 680,53 

583  Budynek przychodni - ul. Targowa 5 54 552,20 

584  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/10 53 551,46 

585  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/14 53 551,46 

586  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/2 53 551,46 

587  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/6 53 551,46 

588  Ulica Skrajna 52 922,91 

589  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 17/5 52 783,06 

590  Lokal mieszkalny - ul.Koscielna 3/4 52 657,18 

591  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/13 52 196,19 

592  Ulica Łącznik (ul. Nadole z ul. Wałową) 52 159,20 

593  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/22 51 790,20 

594  System podtrzymywania napięcia  51 660,00 

595  Wyposażenie - AGD i RTV - Dom Seniora, ul. Sandomierska 25  51 655,08 

596  Stadion sportowy - os. Ocice 51 463,00 

597  Ulica Żniwna 51 170,28 

598  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/31 50 526,06 

599  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/35 50 328,12 

600  Pomnik Profesora Pawłowskiego  50 000,00 

601  Budynek przychodni - ul. Dominikańska 5 49 202,00 

602  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 1/8 49 124,95 

603  Garaż (DPS) - ul. Kurasia 7   48 956,24 

604  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/1 48 768,43 

605  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/13 48 768,43 

606  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/5 48 768,43 

607  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/9 48 768,43 

608  Ulica Ceglana 48 640,36 

609  Ulica Akacjowa  48 612,75 

610  Wewnętrzna infrastruktura drogowa - SIARKOPOL 48 562,85 

611  Waga samochodowa - SIARKOPOL 47 960,00 

612  Ulica Brzozowa  46 917,34 

613  Ulica Zakrzowska 46 858,99 

614  Droga rolnicza - Osiedla Sobów i Sielec 46 244,56 

615  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/11 45 723,29 

616  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/15 45 723,29 

617  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/3 45 723,29 

618  Lokal mieszkalny - ul. 11 Listopada 6/7 45 723,29 

619  Garaż - OSP Dzików 45 723,12 

620  Ulica Grzybowa 45 649,75 

621  Serwer + macierz  45 510,00 

622  Serwer + macierz  45 510,00 

623  Serwer + macierz  45 510,00 

624  Serwer + macierz  45 510,00 

625  Serwer + macierz  45 510,00 

626  Serwer + macierz  45 510,00 
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627  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/31 44 836,78 

628  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/21 44 620,70 

629  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/6 44 540,75 

630  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/13 44 337,69 

631  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/32 44 105,38 

632  Lokal mieszkalny - ul. PL. B. Głowackiego 4 44 078,20 

633  Sieć wodociągowa - STANICA  43 720,77 

634  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/2 43 466,17 

635  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/23 43 466,17 

636  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/3 43 466,17 

637  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/12 43 366,06 

638  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/14 43 282,18 

639  Zabezpieczenia do komputera-nieautoryzowany dostep 42 852,50 

640  Ulica Zielona 42 504,45 

641  Sygnalizacja świetlna -  ul. Kopernika  z ul. Kurasia  42 137,50 

642  Sygnalizacja świetlna -  ul. Sienkiewicza z ul. Kurasia  42 137,50 

643  Sygnalizacja świetlna -  ul. Sikorskiego z ul. Wiejską  42 137,50 

644  Parking - ul. Marczaka 42 000,00 

645  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/26 41 884,97 

646  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/29 41 884,97 

647  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/35 41 884,97 

648  Centrala telefoniczna MAC-6400 41 724,00 

649  Ulica Dębowa  41 573,19 

650  Instalacja wentylacyjna - ul. Św Barbary 12  41 180,54 

651  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/14 41 158,51 

652  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/17 41 158,51 

653  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/2 41 158,51 

654  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/20 41 158,51 

655  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/32 41 158,51 

656  Lokal mieszkalny - ul. Sikorskiego 7/5 41 158,51 

657  Portal budżetowy - VAT 40 967,62 

658  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/14 40 523,44 

659  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/1 40 262,49 

660  Serwis inetrnetowy oparty o system zarzadzania trescia Lifer 40 260,00 

661  Ulica Narutowicza  40 249,20 

662  Siłownia zewnętrzna - Osiedle Sobów 40 200,01 

663  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/35 40 095,98 

664  Ulica Wrzosowa  40 041,00 

665  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/32 39 668,52 

666  Klimatyzacja  39 360,00 

667  Klimatyzacja  39 360,00 

668  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/11 39 155,56 

669  Kopiarka Konica Minolta BIZHUB  39 148,44 

670  Kopiarka Konica Minolta BIZHUB  39 148,44 

671  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 3/2 38 874,60 
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672  Biuletyn Informacji Publicznej - niepełnosprawni  38 797,85 

673  Oświetlenie uliczne - Os. Ocice (boisko) 38 749,11 

674  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/16 38 451,19 

675  Kanalizacja deszczowa - Os. Siarkowiec 38 104,14 

676  Bosmanka przy Jeziorze Tarnobrzeskim 38 009,77 

677  PROGRAMY KOMPUTEROWE  37 528,95 

678  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/42 37 445,71 

679  EDICTA - aktualizacja 36 900,00 

680  Sprężarka śrubowa - TPPT 36 740,00 

681  Sprężarka śrubowa - TPPT 36 740,00 

682  Sprężarka śrubowa - TPPT 36 740,00 

683  Sprężarka śrubowa - TPPT 36 740,00 

684  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/22 36 310,72 

685  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/28 36 310,72 

686  Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Gmina Czarna  36 204,11 

687  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/25 36 087,76 

688  Serwer FUJITSU Primergy RX2520M1 36 063,60 

689  Ulica Partyzantów 35 701,20 

690  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/3 35 673,69 

691  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/5 35 667,40 

692  Ulica Odwet Jędrusie  35 562,24 

693  Ulica Bukowa 35 527,26 

694  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/33 35 222,91 

695  Plac zabaw - Żłobek miejski nr 2 35 190,64 

696  Ulica Machowska  35 113,27 

697  Kserokopiarka RICOH 34 892,00 

698  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/2 34 797,46 

699  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/4 34 797,46 

700  Obelisk związku inwalidów wojennych  34 754,86 

701  Ulica Różana 34 604,00 

702  Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 2/48 34 471,81 

703  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/33 34 432,46 

704  Lokal mieszkalny - ul. Borów 31 34 377,40 

705  Program komputerowy-MS Office NOD32 34 335,01 

706  Budynki gosp.- magazyn, obora - ul. Sandomierska 27 34 066,10 

707  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/17 33 772,12 

708  Ulica Chwałki 33 759,00 

709  Serwer 33 621,98 

710  Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 2/32 33 283,12 

711  Ulica Krańcowa  33 248,48 

712  Serwer HP Pro LIANT ML  32 885,65 

713  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/1 32 828,76 

714  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/10 32 828,76 

715  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/7 32 828,76 

716  Schody - ul. Wiślna (Fregata) 32 705,70 
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717  Kanalizacja deszczowa (budynek patronacki 1 i 2) 32 277,01 

718  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/6 32 262,75 

719  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/9 32 262,75 

720  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/44 32 102,44 

721  Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 2/31 32 094,44 

722  System do obsługi głosowań 31 953,56 

723  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/22 31 935,81 

724  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/28 31 935,81 

725  Altana śmietnikowa przy TDK - ul. Słowackiego 2 31 712,89 

726  Ulica Jasińskiego 31 639,14 

727  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/12 31 413,73 

728  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/24 31 375,74 

729  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/42 31 214,48 

730  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/17 31 214,47 

731  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/33 31 214,47 

732  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/13 31 204,76 

733  Ulica Kanadyjska 31 149,32 

734  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/9 31 102,70 

735  Przedszkole nr 12 - ul. Dąbrowskiej 10 31 048,84 

736  Lokal mieszkalny - ul.Kochanowskiego 2/15 30 905,76 

737  Kanalizacja deszczowa - Os. Piastów 30 904,95 

738  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/3 30 825,00 

739  Streamer zewnętrzny 30 818,42 

740  Kopertownica  30 750,00 

741  Ulica Gruntowa  30 645,00 

742  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/2 30 178,85 

743  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/57 29 922,38 

744  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 1/12 29 817,49 

745  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 1/22 29 817,49 

746  Centrala telefoniczna SLICAN - TPPT 29 808,00 

747  CYBEROAM 200iNG 29 766,00 

748  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/19 29 751,83 

749  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/48 29 665,89 

750  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/5 29 665,89 

751  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/13 29 577,82 

752  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/1 29 560,94 

753  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/7 29 560,94 

754  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/73 29 560,94 

755  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/10 29 451,59 

756  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/14 29 451,59 

757  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/15 29 451,59 

758  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/19 29 451,59 

759  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/22 29 451,59 

760  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/3 29 451,59 

761  Plac zabaw - SP nr 8 29 274,00 
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762  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/10 29 132,38 

763  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/14 29 132,38 

764  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/2 29 132,38 

765  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/6 29 132,38 

766  Ulica Błonie 29 072,40 

767  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/3 29 055,88 

768  Ogrodzenie - Stadion Chmielów 28 977,95 

769  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/31 28 871,54 

770  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/39 28 871,54 

771  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/11 28 871,53 

772  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/15 28 871,53 

773  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/26 28 871,53 

774  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/6 28 871,53 

775  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/8 28 871,53 

776  Ulica Prrzyrzeczna 28 743,75 

777  Utwardzenie terenu - Osiedle Kajmów 28 167,00 

778  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 24/1 28 060,34 

779  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/20 27 214,87 

780  Program System Geo-Info V 2,6 - W.GG 27 123,04 

781  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/17 26 992,70 

782  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/29 26 826,08 

783  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/36 26 759,15 

784  Agregat prądotwórczy  26 577,94 

785  Agregat prądotwórczy  26 577,94 

786  Agregat prądotwórczy  26 577,94 

787  System droga edukacyjna ucznia  26 568,00 

788  System EDICTA LEGIS 26 445,00 

789  System KONSULTACJE SPOŁECZNE 26 445,00 

790  Kanał teletechniczny  26 387,02 

791  Ulica Przyjaźni 26 358,75 

792  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/14 26 272,08 

793  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 3/19 26 216,50 

794  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/11 26 098,09 

795  Platforma integracyjna  25 953,00 

796  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/1 25 934,98 

797  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/17 25 750,12 

798  Serwer HP DL 180 25 598,76 

799  Serwer HP DL180G6 25 598,76 

800  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 3/20 25 490,87 

801  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/37 25 476,76 

802  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/15 25 220,28 

803  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/8 25 164,06 

804  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/29 24 878,31 

805  Ulica Rusinowskiego  24 779,26 

806  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/47 24 621,84 
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807  Aplikacja mobilna - Nasze Szkoły  24 500,00 

808  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/1a 24 497,41 

809  Plac Wolności  24 385,54 

810  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/75 24 199,08 

811  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/12 24 199,06 

812  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/15 24 199,06 

813  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/16 24 199,06 

814  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/27 24 199,06 

815  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/3 24 199,06 

816  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/31 24 199,06 

817  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/34 24 199,06 

818  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/40 24 199,06 

819  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/45 24 199,06 

820  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/48 24 199,06 

821  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/58 24 199,06 

822  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/9 24 199,06 

823  Urządzenie ROCIH MP C2800 24 188,94 

824  Przyłącz wodociągowy - Stanica Harcerska - Gmina Czarna  23 812,85 

825  Ścieżka rowerowa - boczna ul. Nizinnej 23 625,95 

826  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/27 23 486,45 

827  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/30 23 486,45 

828  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 5a/42 23 486,45 

829  Podłoga techniczna  23 370,00 

830  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/8 23 314,30 

831  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna - Os. Barbórka  23 313,29 

832  Łódź motorowa HARPUN 550 23 200,00 

833  Ulica Konopnickiej 23 194,20 

834  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/60 23 168,47 

835  Tablica informacyjna - ul. Warszawska  23 043,00 

836  Lokal użytkowy - ul. Jachowicza 4 22 809,91 

837  Kanalizacja deszczowa 3 etap - Os. Serbinów 22 760,82 

838  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/14 22 679,84 

839  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/23 22 679,84 

840  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/5 22 679,84 

841  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 26/1 22 679,81 

842  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/1 22 653,15 

843  Licencja odpady i finanse 22 541,32 

844  Kserokopiarka KONICA + podajnik - BRM 22 500,00 

845  Kanalizacja deszczowa - Os. Podłęże 22 307,84 

846  Syrena alarmowa Digitex DSE-900S - SP9 ul. Wiejska 4 22 275,30 

847  Syrena alarmowa Digitex DSE-900S - ul. Mickiewicza 7 22 275,30 

848  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/9 22 096,39 

849  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 33/25 21 987,98 

850  Kanalizacja sanitarna  21 718,55 

851  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/24 21 659,02 
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852  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/16 21 653,30 

853  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/11 21 653,26 

854  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/12 21 653,26 

855  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/13 21 653,26 

856  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/3 21 653,26 

857  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/4 21 653,26 

858  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/5 21 653,26 

859  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/7 21 653,26 

860  Lokal mieszkalny - ul. Zwierzyniecka 49/8 21 653,26 

861  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 3/12 21 567,14 

862  Zestaw komputerowy HP DC 7900 SFF 21 542,36 

863  Zestaw komputerowy HP DC 7900 SFF 21 542,36 

864  Zestaw komputerowy HP DC 7900 SFF 21 542,36 

865  Figura Matki Bożej - Osiedle Mokrzyszów  21 525,00 

866  Atlas wielofunkcyjny SEWIM L1005-0.1  - MOSiR 21 370,00 

867  Ulica Jasien 21 290,81 

868  Ulica Lipowa 21 256,06 

869  System monitorowania po SNMP 21 217,50 

870  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/37 21 021,99 

871  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/45 21 021,99 

872  Plac Surowieckiego 20 968,17 

873  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/15 20 878,48 

874  Ploter HP DESIGN 20 550,00 

875  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/51 20 518,20 

876  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 16/36 20 454,67 

877  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/13 20 384,96 

878  Budynki gosp.- magazyn warzyw i owoców - ul. Sandomierska 27 20 240,30 

879  Bieżnia T645L - MOSiR 20 212,81 

880  Bieżnia T645L - MOSiR 20 212,81 

881  Utwardzenie terenu - Przedszkole nr 1 20 058,47 

882  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/47 19 855,54 

883  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/50 19 855,54 

884  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/59 19 855,54 

885  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/26 19 844,29 

886  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/7 19 660,57 

887  Statlook 12 19 429,69 

888  Serwer + UPS 19 313,64 

889  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/49 19 235,81 

890  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/18 19 161,49 

891  Serwer mapowy Fujitsu 19 115,43 

892  Ulica Kawalerska 19 035,00 

893  Pomost drewniany - STANICA  18 838,11 

894  Skaner A3 FUJITSU 18 769,80 

895  Urzedzenie RICOH MP 4000 18 727,00 

896  Namiot pneumatyczny NPS14  18 708,30 
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897  Namiot pneumatyczny NPS14  18 708,30 

898  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/24 18 606,08 

899  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/37 18 550,54 

900  Orbitrek Elipsa E845S - MOSiR 18 327,00 

901  Orbitrek Elipsa E845S - MOSiR 18 327,00 

902  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/34 18 106,22 

903  Serwer udostępniajacy Fujitsu 18 099,45 

904  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/8 18 050,68 

905  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/1 18 041,82 

906  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/10 18 041,82 

907  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/9 18 041,82 

908  Lokal mieszkalny - ul.Prusa 4/7 17 722,75 

909  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/32 17 709,44 

910  Przyłącze gazowe z rur stalowych  17 627,80 

911  Lokal mieszkalny - ul. Borów 27/2 17 508,66 

912  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/10 17 398,73 

913  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/18 17 398,73 

914  Kolektor deszczowy - Os. Centrum  17 383,57 

915  Moduł "CMENTARZE" 17 220,00 

916  Kserokopiarka kolorowa CANON - TPPT 17 200,00 

917  Wiata gospodarcza - ul. Kopernika 1 17 141,17 

918  INFOMAT  17 080,00 

919  INFOMAT  17 080,00 

920  INFOMAT - MOPR 17 080,00 

921  Ulica Śliska 16 964,40 

922  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/15 16 643,88 

923  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/34 16 643,88 

924  Lokal mieszkalny - ul. Warszawska 443/1 16 615,25 

925  Lokal mieszkalny - ul. Pl. B. Głowackiego 33/23 16 603,06 

926  Jednorazowy dodatek uzupelniajacy Opitviu 16 518,80 

927  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/36 16 496,23 

928  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/38 16 375,43 

929  Wyposażenie -sprzęt rehab- Dom Seniora, ul. Sandomierska 25  16 252,59 

930  Oświetlenie uliczne - Os. Wielowieś/ Sobów 16 179,48 

931  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/17 16 158,08 

932  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/28 16 158,08 

933  Tor przeszkód do zawodów sportowo pożarniczych 16 000,00 

934  Plac postojowo manewrowy z płyt drogowych  15 740,00 

935  Wieloletnia prognoza finansowa  15 580,00 

936  Wieloletnia prognoza finansowa  15 580,00 

937  Wieloletnia prognoza finansowa  15 580,00 

938  Plotaer HP DesignJet T1100 15 579,40 

939  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/6 15 527,10 

940  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/47 15 516,39 

941  Lokal mieszkalny - ul. Mickiewicza 38/15 15 479,83 
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942  Lokal mieszkalny - ul. Sienkiewicza 4/16 15 388,65 

943  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/32 15 384,73 

944  System nagłośnienia konferencyjnego  15 222,00 

945  Szkoła Podstawowa nr 11 - ul. Kościelna 3 15 105,68 

946  Budynek użytkowy - ul. Pl. B. Głowackiego 34 14 986,00 

947  Parking - ul. Jachowicza (Gimnazjum) 14 937,66 

948  Urządzenie ROCIH MP 4001 14 762,00 

949  Kserokopiarka TASKalfa 3051ci 14 760,00 

950  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/47 14 662,70 

951  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/16 14 658,96 

952  Sieć komputerowa  14 640,00 

953  Garaż - ul. Tracza  14 500,00 

954  Oprogramowanie do backup-u  14 247,09 

955  Lokal mieszkalny - ul. Moniuszki 18/34 14 066,43 

956  Kanał deszczowy - do Os. 4 od studni D-D8 14 020,28 

957  Oświetlenie uliczne -Skatepark 14 000,00 

958  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/11 13 824,13 

959  Sieć kanalizacji deszczowej 2 etap - Os. 4 13 819,58 

960  Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 13 753,00 

961  Ławka solarna SEEDIA BIKE 13 700,00 

962  Ławka solarna SEEDIA BIKE 13 700,00 

963  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/14 13 655,34 

964  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/71 13 655,34 

965  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/74 13 655,34 

966  Lokal mieszkalny - ul. Wyspiańskiego 18/5 13 655,30 

967  Oświetlenie uliczne - ul. Gazowa 13 650,00 

968  Gazociąg średnioprężny - Osiedle Mokrzyszów 13 435,71 

969  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 6/15 13 329,73 

970  Serwer IBM8840EFY 13 274,01 

971  Serwer IBM8840EFY 13 274,01 

972  Lokal mieszkalny - ul. Zamkowa 2a/12 13 223,03 

973  Kserokopiarka KM BIZHUB 13 180,00 

974  Kamera PANASONIC 13 138,86 

975  Kanalizacja deszczowa - Os. Bogdanówka (budynek 4) 13 129,16 

976  Lokal mieszkalny - ul.Prusa 4/39 13 016,30 

977  Lokal mieszkalny - ul.Prusa 4/30 12 997,91 

978  Drukarka HP LAse Jet 5550n 12 957,86 

979  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/16 12 912,43 

980  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/39 12 885,58 

981  Lokal mieszkalny - ul. Matejki 5/9 12 805,05 

982  Sieć transmisji danych  12 613,21 

983  Ulica Rolna 12 514,50 

984  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/54 12 388,30 

985  Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 12 364,00 

986  Wyposażenie drobne - Dom Seniora, ul. Sandomierska 25  12 276,63 
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987  Aparatura odtwarzająca hejnał  12 238,50 

988  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/12 12 215,82 

989  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/15 12 215,82 

990  Lokal mieszkalny - ul.Dekutowskiego 10/24 12 215,82 

991  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/10 12 025,01 

992  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/11 12 025,01 

993  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/12 12 025,01 

994  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/13 12 025,01 

995  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/14 12 025,01 

996  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/16 12 025,01 

997  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/17 12 025,01 

998  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/20 12 025,01 

999  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/21 12 025,01 

1000  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/22 12 025,01 

1001  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/23 12 025,01 

1002  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/24 12 025,01 

1003  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/25 12 025,01 

1004  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/26 12 025,01 

1005  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/28 12 025,01 

1006  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/29 12 025,01 

1007  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/32 12 025,01 

1008  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/33 12 025,01 

1009  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/34 12 025,01 

1010  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/35 12 025,01 

1011  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/36 12 025,01 

1012  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/37 12 025,01 

1013  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/38 12 025,01 

1014  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/4 12 025,01 

1015  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/40 12 025,01 

1016  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/41 12 025,01 

1017  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/44 12 025,01 

1018  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/45 12 025,01 

1019  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/46 12 025,01 

1020  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/47 12 025,01 

1021  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/48 12 025,01 

1022  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/49 12 025,01 

1023  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/50 12 025,01 

1024  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/52 12 025,01 

1025  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/53 12 025,01 

1026  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/8 12 025,01 

1027  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/9 12 025,01 

1028  Kanalizacja deszczowa wzdłuż budynków 23, 24, 28 i 29  12 015,05 

1029  Kserokopiarka ROCOH 11 996,26 

1030  Ulica Zakole 11 756,25 

1031  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/15 11 702,19 
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1032  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/27 11 702,19 

1033  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/39 11 702,19 

1034  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/51 11 702,19 

1035  Skaner 11 701,02 

1036  Zespół Szkół Ponadgim. nr 1 (magazyn) - ul. Jasińskiego 23 11 679,13 

1037  Kserokopiarka NASHUATEC DSm 618d 11 590,00 

1038  Budynek gospodarczy - ul. Wędkarska 16 11 571,00 

1039  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/21 11 496,32 

1040  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/19 11 492,52 

1041  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/11 11 482,99 

1042  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/14 11 458,21 

1043  Lokal mieszkalny - ul.Dąbrowskiej 16/20 11 458,21 

1044  Program System Geo-Info 97 - W.GG 10 980,00 

1045  Oświetlenie uliczne - SIARKOPOL 10 940,00 

1046  Strugarka  10 812,67 

1047  Komputer + ploter HP 450 10 699,00 

1048  Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej - ZSP nr 2 10 567,79 

1049  Ulica Zajęcza  10 451,25 

1050  Kanalizacja deszczowa - Os. Centrum (budynek 11) 10 307,59 

1051  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/18 10 128,45 

1052  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/30 10 128,45 

1053  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/42 10 128,45 

1054  Lokal mieszkalny - ul. Kochanowskiego 12/6 10 128,45 

1055  Rower magnetyczny C545U - MOSiR 10 086,00 

1056  Rower magnetyczny C545U - MOSiR 10 086,00 

1057  Lokal mieszkalny - ul. Warszawska 443/2 10 077,26 

1058  Plac zabaw - Osiedle Serbinów - ul. Matejki 3, 5, 7 10 000,00 

 


