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Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 rok 
Projekty małe  

( koszt do 10 000,00 zł) 

Nr 
Tytuł projektu 

obywatelskiego 
Data wpływu 

projektu 
Miejsce realizacji 

projektu 
Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego) 

Przewidywany 
koszt projektu 

Uwagi 

1. 

Wybudowanie nowego 
chodnika z kostki betonowej 
na Osiedlu Serbinów przy 
bloku M. Dąbrowskiej 27 oraz 
dojść do klatek schodowych 

25.05.2020 r. 
Osiedle  

Serbinów 
Zadanie przewiduje budowę chodnika oraz dojść do klatek z kostki 
betonowej przy bloku M. Dąbrowskiej 27. 

9 800,00 zł 
Wniosek 

odrzucony 

2. Bezpieczna ulica 30.06.2020 r. 
Osiedle  

Siarkowiec 
Zadanie przewiduje montaż progu zwalniającego na ul. Św. Barbary 
w okolicy budynku wielorodzinnego nr 10. 

10 000,00 zł 
Wniosek 

odrzucony 

3. 

Plac zabawa z podłożem 
trawiastym z elementami do 
ćwiczeń na świeżym 
powietrzu 

03.07.2020 r. 
Osiedle  
Podłęże 

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw o podłożu trawiastym wraz 
z elementami do zabaw: konik bujany oraz huśtawka potrójna 
metalowa, na działce ewid. nr 451/1. 

10 000,00 zł 
Wniosek 

odrzucony 

4. 
Kosiarka spalinowa traktorek 
ogrodowy dla SP nr 8 w 
Tarnobrzegu, os. Wielowieś 

07.07.2020 r. Osiedle Wielowieś 
Zadanie przewiduje zakup kosiarki spalinowej traktorek ogrodowy 
dla potrzeb utrzymania porządku przestrzeni zielonej w otoczeniu 
Szkoły Podstawowej nr 8. 

10 000,00 zł - 

5. 
Park rozrywki ,,Stawik” 
kolejny etap 

07.07.2020 r. Osiedle Wielowieś Zadanie przewiduje oczyszczenie stawu przy ulicy Grobla. 10 000,00 zł - 

6.  
Oświetlenie części boiska 
piłkarskiego przy Centrum 
Rekreacji ,,Stawik” 

07.07.2020 r. Osiedle Wielowieś 

Zadanie przewiduje doświetlenie części boiska sportowego od strony 
,,Centrum Rekreacji Stawik” na osiedlu Wielowieś, poprzez montaż 
dwóch słupów oświetleniowych i reflektorów przy rogach boiska 
oraz położenia i podłączenia instalacji elektrycznej.  

10 000,00 zł - 

7. 
Wykonanie altany ogrodowej 
na placu osiedlowym 

07.07.2020 r. 
Osiedle 
 Dzików 

Zadanie przewiduje wykonanie altany ogrodowej na placu 
trawiastym wraz z wykonaniem stóp fundamentowych pod słupy 
altany w centrum osiedla Dzików pomiędzy ulicami Marczaka i 
Tarnowskiego, obok istniejącej siłowni napowietrznej. 
Przedmiotowa altana ogrodowa z drewna sosnowego będzie mieć 
wymiary 4m x 6m. 

10 000,00 zł - 

8. 
Dobre miejsce - centrum 
Mokrzyszowa 

07.07.2020 r. 
Osiedle 

Mokrzyszów 

Zadanie przewiduje wykonanie placu z kostki o powierzchni 14 m2 
wraz z chodnikiem o powierzchni 10 m2, nasadzenie zieleni oraz 
montaż dwóch ławek parkowych przy ul. Chrobaka obok 
budowanego parkingu. 

10 000,00 zł - 
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9.  Projektujemy plac zabaw 08.07.2020 r. 
Osiedle  
Piastów 

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej 
wykonania placów zabaw przy ul. Borów i ul. Dąbrówki.  

10 000, 00 zł 
Wniosek 

odrzucony 

10.  
Wykonanie boiska do piłki 
nożnej i piłki siatkowej 

09.07.2020 r. 
Osiedle  
Sielec 

Zadanie przewiduje budowę boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej 
przy ulicy Kąpielowej. Zakres prac: niwelacja terenu, wysypanie 
piaskiem boisk, zasianie trawy, montaż uchwytów do piłki siatkowej 
wraz z siatką. 

10 000,00 zł - 

11. 
Remont ogrodzenia Domu 
Osiedlowego 

09.07.2020 r. 
Osiedle 
 Sielec 

Zadanie przewiduje wymianę 18 sztuk słupków ogrodzeniowych i 18 
sztuk przęseł ogrodzeniowych o wymiarach 200cm x 150cm przy 
Domu Osiedlowym. 

9 500,00 zł - 

12. 
Remont małej sali i zaplecza 
socjalnego Domu 
Osiedlowego 

09.07.2020 r. 
Osiedle 
 Sielec 

Zadanie przewiduje remont małej sali i zaplecza socjalnego Domu 
Osiedlowego. Zakres prac: ułożenie 35m2 płytek, malowanie ścian i 
sufitów farbą emulsyjną - 75m2, montaż żaluzji w sześciu oknach. 

10 000,00 zł - 

13. 
Doposażenie placu zabaw ul. 
Kardynała 
Wyszyńskiego/Sikorskiego 

09.07.2020 r. 
Osiedle  

Stare Miasto 

Zadanie przewiduje doposażenie placu zabaw przy ul. Kardynała 
Wyszyńskiego/Sikorskiego między blokami Sikorskiego 17 i 18 
poprzez: zakup huśtawek podwójnych, karuzeli oraz bujaka. 

10 000,00 zł 
Wniosek 

odrzucony 

14. 
Wykonanie nasadzeń 
wieloletnich w pasie zieleni 
ulicy Wyszyńskiego 

09.07.2020 r. 
Osiedle  

Stare Miasto 
Zadanie przewiduje wykonanie nasadzeń wieloletnich krzewami 
ozdobnymi, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego w obu pasach zieleni. 

10 000,00 zł 
Wniosek 

odrzucony 

15. 
Założenie klombów na Placu 
Bartosza Głowackiego 

09.07.2020 r. 
Osiedle  

Stare Miasto 

Zadanie przewiduje założenie 2 klombów z nasadzeniami 
wieloletnimi  poprzez montaż donic betonowych lub rozbiórkę kostki 
i ustawienie palisad betonowych wypełnionych ziemią na terenie 
Placu Bartosza Głowackiego.  

10 000,00 zł - 

16. 
Staw w Mokrzyszowie może 
być ładny i bezpieczny 

10.07.2020 r. 
Osiedle 

Mokrzyszów 

Zadanie przewiduje poprawę funkcjonalności i estetyki stawu na 
osiedlu Miechocin poprzez: pogłębienie rowu biegnącego wzdłuż 
ulicy Grzybowej oraz pogłębienie i oczyszczenie stawu a także 
montaż słupków ostrzegawczych wzdłuż stawu u zbiegu ulic 
Grzybowej i Leśnej. 

10 000,00 zł 
Wniosek 

odrzucony 

17. 
Umocnienie rowu nr 3 na 
osiedlu Mokrzyszów 

10.07.2020 r. 
Osiedle 

Mokrzyszów 
Zadanie przewiduje umocnienie rowu nr 3 płytami typu YOMB-E na 
osiedlu Mokrzyszów. 

10 000,00 zł 
Wniosek 
wycofany 

18. 

Bezpieczne przejścia dla 
pieszych na osiedlu 
,,Serbinów” - ulicy 
E. Kwiatkowskiego 

10.07.2020 r. 
Osiedle  

Serbinów 

Zadanie przewiduje wykonanie wysepki dla pieszych (azylu o 
szerokości 2,5 m) w miejscu już istniejącego przejścia dla pieszych w 
bezpośrednim otoczeniu Parku Handlowego Tarnobrzeg na ul. E. 
Kwiatkowskiego oraz wykonanie i montaż tablic D-6 (przejście dla 
pieszych) oraz T-27 (agatka) na jednolitym seledynowym tle na ulicy 
Zwierzynieckiej (obok pizzerii Tertio). 

10 000,00 zł 
Wniosek 

odrzucony 
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19. 

Kibicuj na siedząco - zakup 
i montaż krzesełek przy 
Euroboisku na osiedlu 
,,Serbinów” 

10.07.2020 r. 
Osiedle  

Serbinów 

Zadanie przewiduje zakup, transport i montaż 60 sztuk krzesełek w 
bezpośrednim otoczeniu Euroboiska na osiedlu Serbinów, niedaleko 
szatni. 

10 000,00 zł - 

20. 
Czyste trawniki i chodniki - 
toalety dla psów na osiedlu 
,,Serbinów” 

10.07.2020 r. 
Osiedle  

Serbinów 

Zadanie przewiduje zakup i montaż na osiedlu ,,Serbinów” od 5 do 
10 miejskich ulicznych koszy na psie odchody (toalet dla psów typu 
Retriever City) z dozownikiem dyspenserem na woreczki lub 
wyposażonych w specjalny podajnik na torebki foliowe i papierowe 
w 100% degradowalne. 

10 000,00 zł - 

21. 
Szach-Mat na świeżym 
powietrzu 

10.07.2020 r. 
Osiedle  

Serbinów 

Zadanie przewiduje zakup i montaż dwóch betonowych stołów do 
gry zespołowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 między 
budynkami B i D: 
- stół do gry w szachy i chińczyka,  
- stół do gry w tenisa stołowego. 

10 000,00 zł - 

22. 
Wykonanie parkingu obok 
tarasu widokowego 

10.07.2020 r. 
Osiedle  
Ocice 

Zadanie przewiduje wykonanie podbudowy wraz z parkingiem przy 
altanie i tyrolce na obszarze tarasu widokowego przy Jeziorze 
Tarnobrzeskim. 

10 000,00 zł  
Wniosek 

odrzucony 

23. Boisko do siatkówki plażowej 10.07.2020 r. 
Osiedle  
Ocice 

Zadanie przewiduje wykonanie boiska do siatkówki plażowej wraz z 
ogrodzeniem na ul. Błonie, obok siłowni. 

10 000,00 zł - 

24. 
Budowa altany przy remizie 
OSP Ocice 

10.07.2020 r. 
Osiedle  
Ocice 

Zadanie przewiduje: 
- wykonanie altany drewnianej wraz z dachem (blach lub gont), 
- wykonanie podłoża drewnianego lub betonowego, 
- zakup klimatyzatora do sali głównej OSP. 

10 000,00 zł - 

25. 

Zagospodarowanie terenu - 
budowa piaszczystego 
podłoża pod urządzenia street 
workout 

10.07.2020 r. Osiedle Siarkowiec 
Zadanie przewiduje wykonanie nasadzeń oraz przygotowanie 
piaszczystego terenu pod urządzenia street workout na placu zabaw 
przy ul. Kopernika 4 i 6.  

10 000,00 zł - 

26. 

Budowa ogrodzenia oraz 
instalacja lampy solarnej przy 
placu zabaw zlokalizowanym 
przy ulicy Kopernika 4 i 6 

10.07.2020 r. Osiedle Siarkowiec 
Zadanie przewiduje instalację lampy solarnej oraz wykonanie 
nowego ogrodzenia panelowego dookoła placu zabaw 
zlokalizowanego przy ul. Kopernika 4 i 6. 

10 000,00 zł - 

27. 
Zakup urządzenia do street 
workout - kalistenika 

10.07.2020 r. Osiedle Siarkowiec 
Zadanie przewiduje zakup urządzeń do street workout - kalistenika 
na placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Kopernika 4 i 6. 

10 000,00 zł - 

28. 
Relaks na terenach zielonych 
Skalna Góra - Lasek Buloński - 
ciąg dalszy 

10.07.2020 r. 
Osiedle  

Przywiśle 

Zadanie przewiduje dostawę i montaż ławek parkowych oraz koszy 
na trasie zmodernizowanego ciągu spacerowego - kontynuacja 
zadania z roku 2020. 

10 000,00 zł - 
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29. 
Promocja walorów 
historycznych osiedla 
Miechocin 

10.07.2020 r. Osiedle Miechocin 

Zadanie przewiduje wykonanie i montaż 4 sztuk stylizowanych tablic 
reklamowych z opisem historii osiedla oraz obiektów zabytkowych 
wraz ze zdjęciami zlokalizowanych na terenie osiedla w tym m. in.: 
- zabytkowego gotyckiego kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny z 1340 

r. 
- zabytkowego cmentarza na ,,Piaskach” w Miechocinie z lat 1784-

1786, 
- zabytkowej kapliczki Matki Boskiej Dzikowskiej przy ul. Żniwnej 

z 1883 r. 
- zabytkowego budynku Szkoły Powszechnej z lat 1893-1894 przy 

Placu Akademii Miechocińskiej. 

10 000,00 zł - 

30. 

Zakup wyposażenia do 
pomieszczeń w budynku 
Domu Osiedlowego 
w Tarnobrzegu - osiedlu 
Miechocin 

10.07.2020 r. Osiedle Miechocin 

Zadanie przewiduje zakup wyposażenia ruchomego do pomieszczeń 
w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu na osiedlu 
Miechocin, położonego przy Placu Akademii Miechocińskiej - ul. 
Krzywa 2. Proponowany zakup obejmuje: 
- meble kuchenne, stół (1szt.), krzesła (4szt.), 
- zastawa stołowa (dla 12 osób), 
- gablota wewnętrzna (ścienna - 1 szt.), 
- firany i zasłony okienne (7 kompletów). 

10 000,00 zł - 

31. 
Bezpiecznie i sucho przy ulicy 
Bema 

10.07.2020 r. 
Osiedle  
Sobów 

Zadanie przewiduje wykonanie odwodnienia ulicy Bema na 
wysokości sklepu GS na odcinku 40 mb. 

10 000,00 zł - 

32. 
Chodnik przy ul. Olszowej cz. 
1 

10.07.2020 r. 
Osiedle  
Sobów 

Zadanie przewiduje wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m na 
odcinku o długości 35mb w pasie drogowym ul. Olszowej. 

9 040,00 zł - 

33. 
Chodnik przy ul. Olszowej cz. 
2 

10.07.2020 r. 
Osiedle  
Sobów 

Zadanie przewiduje wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m na 
odcinku o długości 35mb w pasie drogowym ul. Olszowej. 

9 040,00 zł - 

34. 

Kącik rekreacyjno-
wypoczynkowy na osiedlu 
Zakrzów - III etap 
zagospodarowania 

10.07.2020 r. 
Osiedle  
Zakrzów 

Zadanie przewiduje: 
- ułożenie 8 krótkich chodników łączących się głównym placem 

wyłożonym płytami tarasowymi,  
- ułożenie krawężników wokół placu, 
- wysypanie kamieniem terenu pomiędzy chodnikami 

i krawężnikami. 
- posadzenie niewysokich drzew liściastych szczepionych, np. klon, 

głóg. 

10 000,00 zł - 
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35. 
Budowa boiska do piłki nożnej 
na ,,Dębowej Polanie” 

10.07.2020 r. 
Osiedle  
Zakrzów 

Zadanie przewiduje budowę boiska do piłki nożnej przy ul. 
Wędkarskiej (Dębowa Polana) na osiedlu Zakrzów. Zakres prac: 
- zakup 7000m2 siatki przeciw kretom, rozłożenie i zabezpieczenie 

siatki, 
- zakup i montaż urządzeń nawadniających boisko, 
- zakup i wysianie specjalnej trawy do obsiewania boisko 

sportowych. 

10 000,00 zł - 

36. Parking na ,,Dębowej Polanie” 10.07.2020 r. 
Osiedle  
Zakrzów 

Zadanie przewiduje ułożenie 200m2 parkingu przy ulicy Wędkarskiej 
(Dębowa Polana). 

10 000,00 zł - 

 


