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KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT DUŻY 
 

Prosimy o wybranie JEDNEGO projektu poprzez postawienie znaku „X” lub „V” w kolumnie po 
prawej stronie karty do głosowania (w kolumnie „Wybrany projekt”). 

Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż 1 projekt, jego głos 
zostanie potraktowany jako nieważny. 

 

Projekty duże – wybieramy 1 dowolny projekt 
 

Nr  Nazwa projektu Opis projektu 
 

Koszt 
projektu 

Wybrany 
projekt 

1. 

Bliżej zwierząt 
bezdomnych - Aleja 
Edukacyjna dla Dzieci i 
Młodzieży w Schronisku 

Budowa alei edukacyjnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (oświetlenie, ogrodzenie alei) i elementami 
małej architektury (ławki parkowe, stacje edukacyjne, 
tablice informacyjne); zakup i montaż kontenera 
administracyjno-biurowego dla odwiedzających 

90 036 zł  

2. 
Kompleks boisk do 
sportów plażowych nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim 

Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych 
obejmujących: dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki 
plażowej wraz z wyposażeniem; jedno pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej wraz wyposażeniem; montaż trybun 
widowiskowych dla ok. 300 osób; montaż piłkochwytów 
chroniących teren i infrastrukturę wokół boisk. 

215 562 zł  

3. 

Rekreacyjno-edukacyjny 
plac zabaw przy 
Przedszkolu nr 5 - 
zmodernizowanie 
istniejącego placu zabaw 
oraz uatrakcyjnienie 
otoczenia przedszkola 

Wymiana elementów małej architektury (ławki, kosze na 
śmieci, stojaki na rowery) na terenach zielonych; 
modernizację placu zabaw w zakresie montażu nowych 
urządzeń zabawowych (karuzele, pociąg, bujaki, 
huśtawki); budowa altanki rekreacyjno-edukacyjnej do 
celów organizacji zajęć plenerowych i dydaktycznych. 

153 000 zł  

4. 

Renowacja kamiennego 
krzyża, montaż kamery 
monitoringu, budowa 
miejsc parkingowych 
przed bramą Zamku 
Dzikowskiego 

Renowacja betonowego krzyża; wykonanie 12 szt. miejsc 
parkingowych; montaż kamery monitoringu wizyjnego 
miasta do kontroli bezpieczeństwa i porządku na terenie 
Placu Górnika. 

100 000 zł  

5. 
Widno i bezpiecznie - 
doświetlamy nasze miasto 

Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego 
obejmującego każde osiedle Tarnobrzega. Wykonanie 
projektów oświetlenie oraz montaż 319 słupów 
oświetleniowych i montaż 337 opraw elektrycznych z 
energooszczędnymi żarówkami. 

1 411 000zł  

6. 

Wykonanie ujęcia wód 
siarczkowych dla potrzeb 
ośrodka leczniczo-
rekreacyjnego nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim 

Opracowanie projektu robót geologicznych; opracowanie 
planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, 
wykonanie jednego otworu eksploatacyjnego ujęcia wód; 
opracowanie dokumentacji hydrologicznej 
przedstawiającej wyniki prac geologicznych, wraz z 
określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu 
projektu 

551 717 zł  

 


