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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 324/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 23 września 2019 r. 

KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT MAŁY 
 

Prosimy o wybranie nie więcej niż TRZY dowolne projekty poprzez postawienie znaku „X” lub 
„V” w kolumnie po prawej stronie karty do głosowania (w kolumnie „Wybrany projekt”) w wierszach 
dotyczących wybranych projektów. 

Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż 3 projekty, jego głos 
zostanie potraktowany jako nieważny. 

 

Projekty małe – wybieramy 3 dowolne projekty 
 

Nr Nazwa projektu Opis projektu 
Koszt 

projektu 
Wybrany 
projekt 

1. 

Altanka śmietnikowa ażurowa 
zamykana na klucz z 
podbudową z kostki brukowej 
(Osiedle Wielopole) 

Zakup altanki śmietnikowej ażurowej wraz z jej 
montażem przy bloku mieszkalnym na ul. 
Wyspiańskiego 18 oraz wykonanie utwardzenia 
terenu pod altanką 

10 000 zł  

2. 

Bezpieczne przejścia dla 
pieszych przy ul. E. 
Kwiatkowskiego oraz ul. 
Zwierzyniecka (osiedle 
Serbinów) 

Wykonanie wysepki dla pieszych w miejscu już 
istniejącego przejścia dla pieszych na ul. 
Kwiatkowskiego (obok Targu) oraz wykonanie i 
montaż tablic D-6 (przejście dla pieszych) oraz T-27 
(agatka) na jednolitym seledynowym tle, które 
uwidoczni przejście dla pieszych na ulicy 
Zwierzynieckiej. 

10 000 zł  

3. 

Bezpieczne przejścia dla 
pieszych przy ul. M. 
Dąbrowskiej (przy Szkole 
Podstawowej Nr 10) oraz ul. J. 
Matejki (osiedle Serbinów) 

wykonanie i montaż tablic D-6 (przejście dla 
pieszych) i T27 (agatka) na jednolitym seledynowym 
tle, które uwidocznią przejścia dla pieszych po 
zmroku, na ul. M. Dąbrowskiej - w bezpośrednim 
otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 10 oraz przed 
przejściem dla pieszych na ul. J. Matejki 5. 
Dodatkowo na ul. J. Matejki 5 przewiduje się 
wykonanie oznakowania poziomego P-10 (przejście 
dla pieszych na czerwonym tle). 

10 000 zł  

4. 
Brama wjazdowa wraz z furtką 
na Dębową Polanę w 
Zakrzowie (osiedle Zakrzów) 

zakup i montaż dwuskrzydłowej automatycznej 
bramy wjazdowej na Dębową Polanę wraz z 
utwardzeniem terenu. 

10 000 zł  

5. 
Budowa altany (osiedle 
Przywiśle) 

Budowa altany przy ul. Wiślnej wraz z jej 
wyposażeniem (stoły i ławki), stanowiącej docelowo 
miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców 
Tarnobrzega. 

10 000 zł  

6. 
Chodnik nad Mokrzyszówką 
(osiedle Sobów) 

Budowa alei/deptaka o długości 90 m i szerokości 1 
m, z jednostronnym obrzeżem (od ul. Olszowej do 
kładki prowadzącej do Kościoła Parafialnego na 
osiedlu Sobów). 

10 000 zł  

7. 
Czyszczenie i pogłębianie 
stawu (osiedle Wielowieś) 

Odmulenie i pogłębienie stawu zlokalizowanego na 
terenie u zbiegu ulic Warszawska i Górki wraz z 
robotami towarzyszącymi w zakresie usunięcia 
trzciny ze stawu, wyregulowania i profilowania skarp 
brzegów stawu. 

10 000 zł  

8. 
Doposażenie budynku 
osiedlowego, altany i 
renowacja (osiedle Nagnajów) 

Doposażenie budynku osiedlowego w środki 
czystości, zastawę stołową oraz sprzęt AGD (czajniki 
bezprzewodowe, kuchenkę mikrofalową, lodówkę); 
zabezpieczenie pergoli w altanie poprzez montaż płyt 
z poliwęglanu z funkcją przesuwania; renowacja i 
malowanie ławek parkowych oraz drzwi w budynku 
osiedlowym. 

10 000 zł  
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9. 
Doposażenie placu zabaw 
(osiedle Stare Miasto) 

Doposażenie placu zabaw na Pl. Górnika w nowe 
urządzenia zabawowe: huśtawkę podwójną, 
huśtawkę ważkę, karuzelę krzyżakową, konika 
bujanego. 

10 000 zł  

10. 
Doświetlenie ulic Ziołowa, 
Ziołowa Boczna (osiedle 
Podłęże) 

Dobudowa oświetlenia na ul. Ziołowej - Bocznej w 
zakresie podwieszenia przewodu na istniejących 
słupach oraz montażu dwóch opraw 
oświetleniowych; dobudowa oświetlenia na ul. 
Ziołowej w zakresie montażu dwóch opraw 
oświetleniowych na istniejących słupach. 

10 000 zł  

11. 
Łączy nas sport - Rozbudowa 
siłowni przy ul. Kopernika 
(osiedle Siarkowiec). 

Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kopernika 
obejmującej: zakup i montaż urządzeń do street 
workout; zakup i montaż urządzeń do kalisteniki. 

10 000 zł  

12. 
Montaż tablic ekspozycyjnych 
(Osiedle Stare Miasto) 

Wykonanie i montaż 3 tablic prezentujących historię 
wsi Dzików przy Pl. Górnika, z możliwością 
wykorzystania tablic jako miejsca do okazjonalnych 
plenerowych wystaw fotograficznych. 

10 000 zł  

13. 
Odmulenie i oczyszczenie 
stawu przy ul. Grobla - I Etap 
(osiedle Wielowieś) 

Wykonanie I etapu odmulenia stawu wraz z robotami 
towarzyszącymi w zakresie usunięcia roślinności oraz 
oczyszczenia stawu ze śmieci. 

10 000 zł  

14. 

Poprawa funkcjonalności i 
estetyki wokół stawu przy 
stadionie osiedlowym - I etap 
(osiedle Mokrzyszów) 

Udrożnienie rowu biegnącego wzdłuż ulicy 
Grzybowej; pogłębienie stawu; zagospodarowanie 
terenu wokół stawu: montaż słupków 
ostrzegawczych, oświetlenia oraz elementów małej 
architektury. 

10 000 zł  

15. 
Poszerzenie chodnika przy 
jezdni ul. Warszawskiej. 

Wykonanie poszerzenia chodnika przy ul. 
Warszawskiej do szerokości 2,75 m - na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Odwet Jędrusie do przystanku 
autobusowego. 

9 800 zł  

16. 
Relaks na terenach zielonych 
Skalna Góra - Lasek Buloński 
(osiedle Przywiśle) 

Dostawa i montażu 7 ławek parkowych na terenach 
zielonych "Lasku Bulońskiego" oraz wymiana siedzisk 
na murku kręgu w okolicach "Kamiennego Kręgu". 

10 000 zł  

17. 
Remont małej Sali i zaplecza 
socjalnego Domu Osiedlowego 
(osiedle Sielec) 

Remont pomieszczeń w Domu Osiedlowym 
obejmującym: ułożenie płytek podłogowych; 
pomalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną białą; 
montaż żaluzji. 

10 000 zł  

18. 
Rozbudowa parkingu przy ul. 
Kościelnej (osiedle Sobów) 

Powiększenie istniejącego parkingu przy Kościele 
Parafialnym na osiedlu poprzez wykorytowanie 
terenu oraz jego utwardzenie warstwą tłucznia. 

10 000 zł  

19. 
Uzupełnienie małej 
infrastruktury na Placu 
Górnika (osiedle Stare Miasto). 

Zakup i montaż elementów małej architektury (10 
ławek parkowych, 5 koszy na śmieci) przy globusie, 
placu zabaw oraz mini boisku wraz z zakupem i 
montażem dodatkowej bramki piłkarskiej. 

10 000 zł  

20. 
Wykonanie altany ogrodowej 
na placu osiedlowym (osiedle 
Dzików). 

Wykonanie altany ogrodowej pomiędzy ulicami 
Marczaka i Tarnowskiego, obok istniejącej siłowni 
napowietrznej. 

10 000 zł  

21. 
Zakup i montaż krzesełek 
plastikowych na boisku OKS 
Koniczynka (osiedle Ocice) 

Wymiana starych ławek na nowoczesne miejsca 
siedzące na boisku sportowym OKS ,,Koniczynka” 
Ocice. 

9 950 zł  

22. 

Zakup wyposażenia do 
pomieszczeń w budynku Domu 
Osiedlowego w Tarnobrzegu 
(osiedle Miechocin) 

Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku 
Domu Osiedlowego: meble kuchenne, stół, krzesła, 
zastawa stołowa, gablota wewnętrzna, aluminiowe 
gabloty muzealne, firany i zasłony okienne. 

10 000 zł  

 


