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WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOBRZEGA NA 2022 ROK 

PROJEKTY MAŁE 

PROJEKTY OCENIONE NEGATYWNIE 

Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 

2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.) 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. 

Wybieg dla psów.  

Skrócony opis: Wybieg dla psów miałby być ogrodzony z zamykana furtką o wymiarach 
ok. 100x200m. Chodzi o to, aby w mieście było miejsce, gdzie bezpiecznie można by było puścić psy 
bez smyczy, gdzie mogły by się wybiegać i pobawić. Wybieg powinien być zamykany na furtkę, aby 
psy niechcący nie uciekły poza ogrodzenie. Nawierzchnia najlepiej jakby była trawiasta i aby były 
wstawione 2 ławki. 

Uzasadnienie odrzucenia: 

1. Brak wskazanego miejsca realizacji projektu. 
2. Brak uzasadnienia do projektu. 
3. Brak szacunkowych kosztów projektu. 
4. Brak załączonej i złożonej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega listy mieszkańców 

popierających realizację projektu. 
Objaśnienie: Każdy zgłaszany projekt w kategorii projektów małych powinien zostać poparty przez 
jednego mieszkańca terenu, którego projekt dotyczy. Podpis popierającego mieszkańca powinien 
zostać złożony na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta 
Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega. Podstawa prawna: § 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.). 

5. Nieprawidłowa forma złożenia formularza. 
Objaśnienie: Regulamin przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega przewiduje 
trzy formy składania projektów przez mieszkańców. Wypełniony formularz projektu, wraz z listą 
poparcia, należy składać: 
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu;  
2) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, 
z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę 
stempla pocztowego; 
3) w systemie informatycznym, przy czym oryginał listy poparcia mieszkańców należy złożyć lub 
przesłać w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym w sposób 
określony w pkt 1-2. 
Projekt pn. "Wybieg dla psów" złożony został poprzez pocztę elektroniczną. Przytoczony wyżej 
zapis regulaminu nie przewidywał takiej formy składania projektu.  

6. Brak daty i podpisu wnioskodawcy projektu. 
Objaśnienie: Formularz zgłoszenia projektu powinien być opatrzony podpisem wnioskodawcy, 
którego brak na formularzu. Zaznaczyć należy, że wadliwy sposób złożenia formularza poprzez 
e- mail, jak wykazano w objaśnieniu do poprzedniego punktu, nie zawiera również podpisu 
elektronicznego wnioskodawcy. 
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Projekt nr 2.  

Wymiana ławek przy chodniku wzdłuż ulicy Orzeszkowej i przy boisku między blokami 
Matejki 5 i 7 

Skrócony opis: Projekt dotyczy wymiany przestarzałych i zniszczonych 40-letnich ławek przy chodniku 
biegnącym wzdłuż ul. Orzeszkowej, tuż za blokami Matejki nr 1 i 2, a także wymiana ławek przy 
boisku między blokami Matejki 5 i 7 (za sklepem ABC).  

Miejsce realizacji projektu: Tarnobrzeg ul. Orzeszkowej i Matejki. 

Uzasadnienie odrzucenia: 

1. Brak uzasadnienia do projektu. 
2. Brak szacunkowych kosztów projektu. 
3. Brak załączonej i złożonej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega listy mieszkańców 

popierających realizację projektu. 
Objaśnienie: Każdy zgłaszany projekt w kategorii projektów małych powinien zostać poparty przez 
jednego mieszkańca terenu, którego projekt dotyczy. Podpis popierającego mieszkańca powinien 
zostać złożony na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta 
Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega. Podstawa prawna: § 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.). 

4. Nieprawidłowa forma złożenia formularza. 
Objaśnienie: Regulamin przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega przewiduje 
trzy formy składania projektów przez mieszkańców. Wypełniony formularz projektu, wraz z listą 
poparcia, należy składać: 
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu; 
2) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, 
z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę 
stempla pocztowego; 
3) w systemie informatycznym, przy czym oryginał listy poparcia mieszkańców należy złożyć lub 
przesłać w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym w sposób 
określony w pkt 1-2. 
Projekt pn. "Wymiana ławek przy chodniku wzdłuż ulicy Orzeszkowej i przy boisku między blokami 
Matejki 5 i 7" złożony został poprzez pocztę elektroniczną. Przytoczony wyżej zapis regulaminu nie 
przewidywał takiej formy składania projektu. 

5. Brak daty i podpisu wnioskodawcy projektu.  
Objaśnienie: Formularz zgłoszenia projektu powinien być opatrzony podpisem wnioskodawcy, 
którego brak na formularzu. Zaznaczyć należy, że wadliwy sposób złożenia formularza poprzez 
e- mail, jak wykazano w objaśnieniu do poprzedniego punktu, nie zawiera również podpisu 
elektronicznego wnioskodawcy. 

 

Projekt nr 3. 

Mural "Tarnobrzeg - Naprzód w kierunku gwiazd" 

Skrócony opis: Realizacja zaprojektowanego zewnętrznego muralu o powierzchni około 70 m2, na 
którego wykonanie przeznaczono jedną ze ścian budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika. 

Miejsce realizacji projektu: Jedna ze ścian na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika ul. Jachowicza 13 

Szacunkowy koszt: 17 700 zł 

 



3 
 

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 małych powinien zostać poparty przez 
jednego mieszkańca terenu, którego projekt dotyczy. Podpis popierającego mieszkańca powinien 
zostać złożony na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta 
Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega. Lista poparcia powinna 
zostać przesłana w systemie informatycznym, wraz z formularzem zgłoszenia projektu, oraz 
dostarczona 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.). 

 

Projekt nr 4. 

Kanalizacja i droga asfaltowa na odcinku Aleja Warszawska 208A-208E 

Opis: Należy wykonać kanalizację i drogę asfaltową na odcinku 120 metrów na ulicy Aleja 
Warszawska 208A-208E. 

Miejsce realizacji projektu: Aleja Warszawska 208A-208E 

Szacunkowy koszt: 30 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia: 

1. Przekroczenia limitu środków dla kategorii danej kategorii projektów. 

Objaśnienie: Zgłoszenie projekt w kategorii - projekt mały. Szacunkowy koszt projektu wynosi 30 
tys. zł. Kwota ta przekracza limit kwoty przeznaczonej na realizacje tego typu projektów. 
Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 
kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.). 

2. Brak załączonej i złożonej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega prawidłowej listy 
mieszkańców popierających projekt.  

Objaśnienie: Każdy zgłaszany projekt w kategorii projektów małych powinien zostać poparty przez 
jednego mieszkańca terenu, którego projekt dotyczy. Podpis popierającego mieszkańca powinien 
zostać złożony na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta 
Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega. Powinien zostać przesłany 
w systemie informatycznym, wraz z formularzem zgłoszenia projektu, oraz 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.). 

 

Projekt nr 5 

Kanalizacja i droga asfaltowa na odcinku Aleja Warszawska 208A-208E 

Opis: Należy wykonać kanalizację i drogę asfaltową na odcinku 120 metrów na ulicy Aleja 
Warszawska 208A-208E  

Miejsce realizacji projektu: Aleja warszawska 208A- 208E 

Szacunkowy koszt: 30 000 zł 
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Uzasadnienie odrzucenia: 

1. Przekroczenia limitu środków dla kategorii danej kategorii projektów. 

Objaśnienie: Zgłoszenie projekt w kategorii - projekt mały. Szacunkowy koszt projektu wynosi 30 
tys. zł. Kwota ta przekracza limit kwoty przeznaczonej na realizacje tego typu projektów. 
Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 
kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.). 

2. Brak załączonej i złożonej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega prawidłowej listy 
mieszkańców popierających projekt.  

Objaśnienie: Każdy zgłaszany projekt w kategorii projektów małych powinien zostać poparty przez 
jednego mieszkańca terenu, którego projekt dotyczy. Podpis popierającego mieszkańca powinien 
zostać złożony na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta 
Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega. Powinien zostać przesłany 
w systemie informatycznym, wraz z formularzem zgłoszenia projektu, oraz 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.). 

 

Projekt nr 6. 

Budowa kanalizacji i drogi utwardzonej na odcinku Aleja Warszawska boczna od numeru 
208A -208E 

Opis: Należy wykonać kanalizację i drogę asfaltową na odcinku 120 metrów na ulicy Aleja 
Warszawska 208A-208E 

Miejsce realizacji projektu: ulica: Aleja Warszawska 208A-208E 

Szacunkowy koszt: 30 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia: 

1. Przekroczenia limitu środków dla kategorii danej kategorii projektów. 

Objaśnienie: Zgłoszenie projekt w kategorii - projekt mały. Szacunkowy koszt projektu wynosi 30 
tys. zł. Kwota ta przekracza limit kwoty przeznaczonej na realizacje tego typu projektów. 
Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 
kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.). 

2. Brak załączonej i złożonej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega prawidłowej listy 
mieszkańców popierających projekt.  

Objaśnienie: Każdy zgłaszany projekt w kategorii projektów małych powinien zostać poparty przez 
jednego mieszkańca terenu, którego projekt dotyczy. Podpis popierającego mieszkańca powinien 
zostać złożony na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta 
Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega. Powinien zostać przesłany w 
systemie informatycznym, wraz z formularzem zgłoszenia projektu, oraz 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.). 
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Projekt nr 7. 

Parking na pl. G. Narutowicza 

Opis: Utwardzenie terenu na rondzie placu G. Narutowicza celem udostępnienia miejsc 
parkingowych. 

Miejsce realizacji projektu: Plac G. Narutowicza 

Szacunkowy koszt: 20 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia: 

Brak złożenia wymaganej listy poparcia projektu. Brak ww. listy skutkuje odrzuceniem projektu 
ze względów formalnych, co oznacza, że nie będzie on rozpatrywany oraz nie będzie poddany pod 
głosowanie mieszkańców. 

Objaśnienie: Zgodnie z § 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.) projekt 
budżetu obywatelskiego, będący projektem z kategorii projektów małych, powinien zostać poparty 
przez jednego mieszkańca terenu, którego projekt dotyczy. Podpis popierającego mieszkańca 
powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Uchwały. 
Powinien zostać przesłany w systemie informatycznym, wraz z formularzem zgłoszenia projektu, oraz 
dostarczony w oryginale do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega w terminie 14 dni od daty 
złożenia projektu. 

 

Projekt nr 8. 

Wyczyszczenie stawu przy remizie OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś 

Skrócony opis: Wyczyszczenie i odmulenie stawu, wzmocnienie jego brzegów prefabrykatami 
betonowymi, wyrównanie terenu przyległego, posianie trawy oraz posadzenie ozdobnej roślinności. 

Miejsce realizacji projektu: Osiedle Wielowieś - Tarnobrzeg, ul. Stanisława Piętaka 23 

Szacunkowy koszt: 20 000 zł 

Koszt po weryfikacji: 39 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia: 

Rzeczywisty koszt przekracza wartość wnioskowaną przez autora projektu oraz przewyższa limit 
wyznaczony na realizację projektów z kategorii "projekt mały". Rzeczywiste koszty oszacowane 
zostały w wysokości 39 000 zł. 

Objaśnienie: § 8 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 
2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.): 

§ 8. 1. W ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty w kategoriach: 

1) projekt duży – służący mieszkańcom Miasta, którego koszt szacunkowy wynosi powyżej 
20 000 zł, do wyczerpania puli środków przewidzianych na realizację budżetu obywatelskiego 
na dany rok, pozostałych po wyodrębnieniu puli środków na projekty w kategorii 
wymienionej w ust. 1 pkt 2; 

2) projekt mały – o charakterze lokalnym, dotyczący swoim zasięgiem jednego osiedla miasta, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkańców jednego osiedla miasta, którego koszt 
szacunkowy wynosi do 20 000 zł;  
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Projekt nr 9. 
Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików 

Skrócony opis: Wykonie odwodnienia Alei Lipowej , przez odprowadzenie wody do studzienek 
kanalizacji deszczowej w miejscu możliwym do wykonania, lub wykonanie korytek betonowych 
odprowadzających wodę do gruntu. Występuje także konieczność podniesienia krawężników w 
miejscu znacznego zaniżenia, uzupełnienie grysu o niskiej frakcji oraz uzupełnię grysu w celu 
wyprofilowania poprzecznego alei. 

Miejsce realizacji projektu: Tarnobrzeg, Osiedle Dzików, Aleja Lipowa  

Szacunkowy koszt: 20 000 zł 

Koszt po weryfikacji: powyżej 20 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia: 

Po dokonanej analizie terenu stwierdzono, że odwodnienie powinno być wykonane spadkiem 
poprzecznym na teren gminny, po uprzednim wykonaniu obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej 
(granitowej). W związku z powyższym rzeczywisty koszt wykonania zadania przekracza wartość 
wnioskowaną przez autora projektu.  

Podstawa prawna odrzucenia projektu: 

§ 7 pkt 8 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: 

8) których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ 
projektów; 

 

Projekt nr 10.  

Koszykarski start na Serbinowie 

Skrócony opis: Zakup dwóch nowych, profesjonalnych koszy do gry w koszykówkę, ich transport i 
montaż, demontaż starych oraz generalnie kosmetyczną poprawę stanu technicznego nawierzchni do 
gry łącznie z wymalowaniem niezbędnych, boiskowych linii w miejscu obecnego obiektu.  

Miejsce realizacji projektu: Boisko do koszykówki w bezpośrednim otoczeniu Euroboiska 
i Pumptrucka na Osiedlu Serbinów (działka nr 3050/4) 

Szacunkowy koszt: 20 000 zł 

Koszt po weryfikacji: powyżej 20 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia:  

Koszt naprawy nawierzchni znacznie przewyższający założenia Wnioskującego. 

Podstawa prawna odrzucenia projektu: 

§ 7 pkt 8 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: 

8) których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ 
projektów. 
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Projekt nr 11.  

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remontu ul. Jasińskiego 

Skrócony opis: Program funkcjonalno-użytkowy winien obejmować zakresem niezbędnych prac 
remontowych obejmujących: wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z kostki brukowej gr. 
8 cm, wykonanie chodnika najazdowego z kostki brukowej gr. 8 cm, wykonanie odwodnienia 
liniowego, wzmocnienie podbudowy jezdni i chodnika, wykonanie zjazdów do posesji, uzyskanie 
niezbędnych zezwoleń na realizacje prac. 

Miejsce realizacji projektu: Tarnobrzeg, ul. Jasińskiego 

Szacunkowy koszt: 20 000 zł  

Koszt po weryfikacji: 36 000 zł 

Uzasadnienie odrzucenia: 

1. Z przeprowadzonych szacunkowych wycen koszt opracowania programu funkcjonalno-
użytkowego to kwota ok. 36 000 zł. 

2. Projekt jest tylko dokumentacją i nie posiada etapu realizacji. 
Podstawa prawna odrzucenia projektu: 
§ 7 pkt 8 i 10 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: 
8) których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany 
typ projektów; 
10) zadanie polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności 
projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu. 

 


