
Budżet Obywatelski na rok 2020 

Lista Projektów Zaopiniowanych Pozytywnie i Negatywnie 

 

Ilość złożonych projektów: 

a) Projekty małe (do 10 000 zł): 23 

b) Projekty duże (powyżej 10 000 zł): 7 

 

Projekty zaopiniowane pozytywnie. 

 

 

I. Projekty małe: 

Projekt nr 1:  ,,Altanka śmietnikowa ażurowa zamykana na klucz z podbudową                   

z kostki brukowej”. 
 

Projekt nr 2:  ,,Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego". 
 

Projekt nr 3:  ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej (os. Sobów)”. 
 

Projekt nr 4:  ,,Doposażenie budynku osiedlowego, altany i renowacja - Osiedle 

Nagnajów". 
 

Projekt nr 5:  ,,Doświetlenie ulic Ziołowa, Ziołowa Boczna”. 
 

Projekt nr 6:  ,,Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej". 
 

Projekt nr 7:  ,,Czyszczenie i pogłębianie stawu na os. Wielowieś". 
 

Projekt nr 8:  ,,Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla - I Etap”. 
 

Projekt nr 9:  ,,Budowa altany". 
 

Projekt nr 10:  ,,Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół stawu przy stadionie                

w Mokrzyszowie". 
 



Projekt nr 11:  ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” -                            

ul. M. Dąbrowskiej (przy Szkole Podstawowej Nr 10) oraz ul. J. Matejki. 
 

Projekt nr 12:  ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” -                                      

ul. E. Kwiatkowskiego oraz ul. Zwierzyniecka". 
 

Projekt nr 13:  ,,Łączy nas sport - Rozbudowa siłowni przy ul. Kopernika". 
 

Projekt nr 14:  ,,Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę w Zakrzowie". 
 

Projekt nr 16:  ,,Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów)”. 
 

Projekt nr 17:  ,,Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu 

Osiedlowego w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin". 
 

Projekt nr 18:   ,,Relaks na terenach zielonych Skalna Góra - "Lasek Buloński". 
 

Projekt nr 19:  ,,Zakup i montaż krzesełek plastikowych". 
 

Projekt nr 20:  ,,Montaż tablic ekspozycyjnych". 
 

Projekt nr 21:  ,,Uzupełnienie małej infrastruktury na Placu Górnika". 
 

Projekt nr 22:  ,,Doposażenie placu zabaw". 
 

Projekt nr 23:  ,,Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym".    

 

II. Projekty duże: 

Projekt nr 1:  ,,Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka 

leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim”. 
 

Projekt nr 2:  ,,Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim". 
 

Projekt nr 3:  ,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5                              

w Tarnobrzegu” - zmodernizowanie  istniejącego placu zabaw oraz 

uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu". 



Projekt nr 4:  ,,Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, 

budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego - Plac Górnika". 
 

Projekt nr 5:  ,,Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto". 
 

Projekt nr 6:  ,,Bliżej zwierząt bezdomnych - Aleja Edukacyjna dla Dzieci                                   

i Młodzieży w Schronisku”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty zaopiniowane negatywnie. 
 

I. Projekty małe: 

Projekt nr 15:  ,,Projekt oświetlenia ulicy ks. A. Burdy”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie, ponieważ zgodnie                                       

z Rozdziałem 1 § 7 Uchwały Rady Miasta NR XI/110/2019 z dnia 24 kwietnia                

2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, nie mogą być 

zgłaszane projekty, w których zadanie polega wyłącznie na wykonaniu 

dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, 

projektu budowlanego lub kosztorysu. 

 

II. Projekty duże: 

Projekt nr 7:  ,,Wykonanie remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej - I etap". 

Uzasadnienie:  Wskazany we wniosku zakres nawiązuje do dokumentacji 

remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej wykonanej na zlecenie Tarnobrzeskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowy projekt przewiduje  parkingi oraz ciągi 

piesze po obu stronach ulicy. Projekt dot. remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej   

I etap obejmuje działki o nr ewid. 651/24 i część działki o nr ewid. 651/126 

stanowiące własność Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

          Realizacja etapu I projektu na odcinku 110 mb przewiduje remont jezdni 

oraz parkingów, budowę nowych parkingów, budowę nowych oraz przebudowę 

istniejących chodników a także elementy infrastruktury podziemnej. Zadanie to 

powinno być wykonane w całości na tym odcinku bez pomijania budowy nowych 

parkingów i ciągów pieszych na terenach działek o nr ewid. 651/24 i część działki 

o nr ewid. 651/126 stanowiącej własność Tarnobrzeskiej Spółdzielni  

Mieszkaniowej. 

          Nie ulega wątpliwości, że stan ul. Konfederacji Dzikowskiej jest bardzo zły, 

dlatego też Wydział TID proponuję wpisanie remontu ul. Konfederacji 

Dzikowskiej na całym odcinku objętym projektem do budżetu Miasta 

Tarnobrzega na rok 2020 jako inwestycja wspólna ze spółdzielniami. 

 


