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WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOBRZEGA NA 2022 ROK 

PROJEKTY DUŻE 

 

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE 

Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 Uchwały od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do 
Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, w 
terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list projektów z wynikami dokonanej oceny. 
Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Projekt nr 1. 

Zamieszczenie samoobsługowych stacji do naprawy rowerów na terenie miasta 

Skrócony opis: Budowa - zamieszczenie 8 samoobsługowych stacji do naprawy rowerów. Stacje te 
posiadają najważniejsze przedmioty takie jak klucze, pompki, narzędzia - potrzebne do nagłej 
naprawy roweru w terenie.  

Miejsce realizacji projektu: Miasto Tarnobrzeg, ważne szlaki turystyczne 

Szacunkowy koszt: 30 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia: 

1. Brak załączonej i złożonej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega prawidłowej listy 
mieszkańców popierających projekt. 
Objaśnienie: Każdy zgłaszany projekt w kategorii projektów dużych powinien zostać poparty 
przez 15 mieszkańców Tarnobrzega. Podpisy popierających mieszkańców powinny zostać 
złożone na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta 
Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega. Formularz powinien 
zostać dołączony do składanego wniosku oraz, w przypadku składania wniosku przez system 
informatyczny, dostarczony w oryginale do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega w 
terminie 14 dni od daty złożenia projektu. Podstawa prawna: § 9 ust. 4 pkt 3 Uchwały Nr 
XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.). 

2. Projekt złożony po zakończonym naborze wniosków do budżetu obywatelskiego miasta 
Tarnobrzega na 2022 r. 
Objaśnienie: Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2022 r. 
wyznaczone zostało do dnia 31 sierpnia 2021 r. Oceniany projekt wpłynął do Urzędu Miasta 
Tarnobrzega w dniu 1 września 2021 r., po wyznaczonym terminie. Regulamin 
przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega, określony ww. Uchwałą Rady 
Miasta Tarnobrzega, przewidywał trzy sposoby składania projektów, osobiście w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego), 
poprzez system ePUAP oraz poprzez system informatyczny - dostępny pod adresem 
internetowym: http://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org. Podstawa prawna: § 4 i § 9 ust. 4 
Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.) oraz § 1. ust. 1 pkt 1 Zarządzenia 
Nr 230/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia 
harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok 
oraz ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta 
Tarnobrzega na 2022 rok. 
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Projekt nr 2. 

Remont ogrodzenia i zabezpieczenie budynków i budowli na terenie Parku Dzikowskiego w 
Tarnobrzegu  

Skrócony opis: Remont ogrodzenia frontowego od budynku wozowni. Wykonanie alejek z kostki 
brukowej. Remont mostu na fosą. Remont dachu budynku tuczarni. Zabezpieczenie budynku kuchni 
dworskiej. Remont dachu na budynku warsztatowo-gospodarczym. Uporządkowanie trenu wokół 
budynku elektrowni.  

Miejsce realizacji projektu: Teren i obiekty Parku Dzikowskiego w Tarnobrzegu. 

Szacunkowy koszt: 1 510 000 zł 

Koszt po weryfikacji: 1 510 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia: 

1. Z uwagi na strefę konserwatorską istnieje konieczność wykonania projektu wraz z 
uzgodnieniem konserwatorskim. Wymagana jest zatem decyzja Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

2. Brak uregulowanego stanu własności działek - działka ewid. 613 - stan prawny 
nieuregulowany, roszczenia hr Tarnowskich. 
Podstawa prawna odrzucenia: § 7 pkt 1 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z 
dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. 
zm.):  
§ 7. Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty: 
1) naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie. 

Pouczenie 
 

 
Projekt nr 3. 

Centrum Młodzieżowe TAM! 

Opis: Youth Centre, czyli Centra Młodzieżowe funkcjonują na całym świecie i z powodzeniem 
wypełniają swoją misję. W Polsce koncepcja ta nie jest tak dobrze znana, lecz z powodzeniem 
funkcjonuje w kilku miastach (np. Mińsku Mazowieckim). TAM! ma szansę zostać kolejnym takim 
miejscem, którego młodzież potrzebuje. 
Miejsce realizacji projektu: Każdy lokal o powierzchni min. 70m2, przykładowo: budynek dawnego 
Gimnazjum nr 3 Nr działki: 3741/7 Id działki: 186401_1.0012.3741/7 Nr ewidencyjny budynku: 
2044/27;2  
Szacunkowy koszt: 170 000 zł  
Koszt po weryfikacji: 170 000 zł 
Uzasadnienie odrzucenia: 
Budynek dawnego Gimnazjum nr 3 przy ul. Dekutowskiego 17 wraz z terenem przyległym 
przeznaczony jest do sprzedaży. W związku z powyższym projekt o nazwie "Centrum Młodzieżowe 
TAM!" nie może być zrealizowany we wskazanym lokalu.  
Objaśnienie: § 7 pkt 3 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w 
sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.): 
Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty: 
3) niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg. 


