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Weź sprawy w swoje ręce i zgłoś propozycje 
do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

Masz czas do 31 sierpnia!

2 miliony
dla obywateli

Projekty, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców, 
a  następnie otrzymają największą liczbę głosów, wejdą do 
realizacji w  ramach budżetu miasta na 2017 rok. Całkowita 
kwota przeznaczona na ten cel w  przyszłym roku jest rekor-
dowa: 2 mln zł! – Wspieram ideę i staram się tworzyć warunki 
do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Zależy mi na tym, 
by mieszkańcy mieli jak największy wpływ na kształtowanie 
naszego, tarnobrzeskiego otoczenia. Stąd kwota, stąd też po-
dział na dwa rodzaje zgłaszanych projektów: ogólnomiejskie 
i  osiedlowe – uzasadnia swoją decyzję prezydent Grzegorz 
Kiełb. Projektowi, który ma służyć wszystkim mieszkańcom i być 
zadaniem ogólnomiejskim, posłuży 400 tys. zł. Z kolei 1mln 600 
tys. pochłoną wydatki na projekty osiedlowe.

Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych z miesz-
kańcami, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu 
miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań: 
budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury 
miejskiej, działań mających na celu poprawę warunków życia 
i funkcjonowania mieszkańców oraz realizacji wydarzeń o cha-
rakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub spor-
towym w 2017 roku, które mieszczą się w kompetencji gminy 
i przyczyniają się do jej pozytywnego rozwoju. 

Harmonogram działań w ramach 
„Budżetu obywatelskiego”:

Od 1 do 31 sierpnia 2016 r. – zgłaszanie projektów. 
Od 1 do 12 września 2016 r.– weryfikacja zgłoszonych pro-

jektów. 
Do 13 września 2016 r. – ogłoszenie list projektów dopuszczo-

nych do głosowania i odrzuconych. 
Do 17 września 2016 r. – powołanie komisji wyborczych przez 

organy wykonawcze osiedli. 
18 i 25 września 2016 r., 2 październik 2016 r. – głosowanie na 

osiedlach w godz. 8-14. 
Od 3 do 5 października 2016 r. – przeliczenie głosów przez 

komisje skrutacyjną. 
Do 6 października 2016 r. – ogłoszenie projektów, które uzy-

skały największą liczbę głosów w projekcie Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Tarnobrzega na 2017 r.

Wszystkie informacje, razem z drukami zgłoszeń, są dostępne 
w zakładce „Budżet obywatelski” na stronie www.tarnobrzeg.pl

Lato w mieście
 Kończy się tegoroczna akcja „Lato w mieście”. Jak dzieci i młodzież 

z Tarnobrzega spędzały podczas niej czas? 

Piąty do obwodnicy

 Władze Tarnobrzega przygotowują się do gruntow-
nego remontu Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Inwesty-
cja ma kosztować około 19 mln zł, z czego 85% stanowić 
będzie dofinansowanie. 

Projekt zakłada remont i  renowację TDK wraz 
z rozbudową i przebudową oraz zakupem wyposa-
żenia, m.in. nagłośnienia i kina letniego. – Budynek 
będzie wyglądał zupełnie inaczej, będzie atrakcyj-
ny dla wszystkich, którzy będą z  niego korzystać 
– mówi Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb: – 
Część zabytkowa będzie odrestaurowana, pozosta-
ła zaś, pochodząca z lat 70., będzie rozbudowana.

Planowane zmiany w TDK dotyczą m.in. remon-
tu sali kameralnej i powiększenia sali widowisko-
wej. – Teraz mamy 318 miejsc, po remoncie bę-
dzie ich 386, przy czym w razie potrzeby będzie 
można dostawić dwa dodatkowe rzędy, co daje 
łącznie 438 miejsc siedzących – tłumaczy prezy-
dent: – Na poziomie zerowym będzie znajdował 
się hol. Drugie piętro przeznaczymy na pomiesz-
czenia dla administracji i sale warsztatowe, które 
również będą znajdowały się na trzecim piętrze. 
Największy zespół sanitariatów zaprojektowano 
w piwnicach. Toalety dla osób niepełnosprawnych 
znajdować się będą na poziomie parteru, w części 
zabytkowej. Również na I  piętrze, w  sąsiedztwie 
pomieszczeń biurowych i  sal warsztatowych za-
projektowano węzeł sanitarny. 

Budynek TDK składa się z części z dwóch części: 
zabytkowej oraz skrzydła powstałego w  latach 
70. Cały projekt zakłada rozbudowę i  nadbudo-
wę budynku, wraz z  zagospodarowaniem tere-
nu. Władze miasta cały czas prowadzą rozmowy 
z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Co 
musi się stać, by do Tarnobrzega trafiły ogromne 

pieniądze na przebudowę Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury? – Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiły do 
marszałków województw z inicjatywą uzupełnia-
nia kontraktów terytorialnych o  dodatkowe in-
westycje z dziedziny kultury, najważniejszych dla 
regionów. Celem tego zamierzenia jest wzmoc-
nienie roli kontraktów terytorialnych w  sektorze 
kultury oraz identyfikacja najważniejszych przed-
sięwzięć z  zakresu kultury. Mając powyższe na 
uwadze, Zarząd Województwa Podkarpackiego 
ogłosił wstępny nabór projektów z zakresu kultury 
na listę przedsięwzięć priorytetowych w ramach 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pod-
karpackiego, które mogłyby aplikować do dofinan-
sowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i   Środowisko w  kolejnych naborach, począwszy 
od 2017 r. Projekt przebudowy TDK zostanie zgło-
szony do 17 sierpnia do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w celu umieszczenia w Kontrakcie 
Terytorialnym jako jednego z najistotniejszych za-
dań z obszaru kultury a następnie zostanie złożony 
wniosek o dofinansowania tego zadania z progra-
mu Infrastruktura i  Środowisko.

 W  wyniku konsultacji społecz-
nych powstał piąty wariant przebie-
gu obwodnicy miasta.

Najnowszy plan jest prefero-
wany do dalszych prac projek-
towych, związanych z  opraco-
waniem programu funkcjonal-
no-użytkowego oraz uzyska-
niem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla budowy 
obwodnicy miasta Tarnobrzega. 
Wariant  nr 5 jest połączeniem 
wariantów nr 3 i 4 i uwzględnia 
uwagi oraz opinie mieszkańców 
miasta, zgłoszone w ramach kon-
sultacji społecznych do wcześniej 
zaproponowanych wersji prze-
biegu obwodnicy.  

O nowej propozycji drogi ob-
wodowej dla miasta mówi pre-
zydent Tarnobrzega Grzegorz 
Kiełb: – Wariant ten przewiduje 
lokalizację początkowego od-
cinka obwodnicy oraz miejsce 
jej włączenia w  ul. Sikorskiego, 
zgodnie z wersją nr 3. Dalej dro-
ga biegnie częściowo przez te-
reny zabudowy jednorodzinnej 
i ogrodów działkowych, krzyżuje 

się z  ul. Gruntową oraz ul. Orła 
i  kieruje na południe, poprzez 
tereny rolne, omijając duży kom-
pleks ogrodów działkowych. 
Dalszy przebieg drogi nawiązuje 
do trasy zaproponowanej w wa-
riancie nr 4, tj. poprzez tereny 
wzdłuż ul. 12 Października na 
zachód, następnie przez ogrody 
działkowe zlokalizowane w oko-
licy garaży na Kamionce i dalej 

kieruje się na północ wzdłuż 
torów kolejowych. Włączenie 
końcowego odcinka obwodnicy 
przewiduje się na rondzie zloka-
lizowanym w  ul. Warszawskiej, 
w  okolicy Parku Przemysłowo-
-Technologicznego.

Wariant przebiegu nowej pro-
pozycji trasy obwodowej jest 
dostępny także na stronie www.
tarnobrzeg.pl

TDK od(nowa)

Zapraszamy do fotogalerii na str. 2.
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Wyprawka szkolna
2016/17 

 Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi kro-
kami. Przypominamy: do 15 września można 
składać wnioski o przyznanie dofinansowania 
zakupu podręczników i  materiałów edukacyj-
nych w ramach rządowego programu pomocy 
uczniom ,,Wyprawka szkolna”.   Wzory doku-
mentów są dostępne w szkołach i składa się je 
u dyrektorów szkół.

Wyprawka szkolna to pomoc w  formie 
dofinansowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w  tym podręczni-
ków do kształcenia specjalnego lub  pod-
ręczników do kształcenia w  zawodach, 
dopuszczonych do użytku szkolnego. 
W  roku szkolnym 2016/17 z  dofinanso-
wania w  ramach w/w  programu mogą 
skorzystać uczniowie: słabowidzący, nie-
słyszący, słabosłyszący, z  niepełnospraw-
nością intelektualną w  stopniu lekkim, 
z  niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
z  niepełnosprawnością ruchową, w  tym 
z  afazją, z  autyzmem, w  tym z  zespołem 
Aspergera, z  niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, którzy mają orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w  art. 71b ust. 3 ustawy z  dnia 7 
września 1991 r. o  systemie oświaty”. 
Dofinansowanie obejmuje dzieci i młodzie-
ży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy 
III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: 
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub szko-
ły specjalnej przysposabiającej do pracy 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w  stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi lub do klasy VI ogólno-
kształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas 
III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogól-
nokształcącej szkoły baletowej lub liceum 
plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w  stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz uczniów 
z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczających w roku szkolnym 2016/17 
do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III 
i  VI szkoły podstawowej, klasy III gimna-
zjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej – do-
finansowanie obejmuje również zakup ma-
teriałów edukacyjnych, o  których mowa 
w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku, gdy 
uczniowie ci nie korzystają z podręcznika 
do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
zapewnionego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, o którym 
mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz 
z  kopią orzeczenia o  potrzebie kształ-
cenia specjalnego, wydanego przez 
właściwą poradnię psychologiczno 
– pedagogiczną, należy złożyć do dy-
rektora szkoły, do której będzie uczęsz-
czał uczeń w  roku szkolnym 2016/17. 
Zwrot kosztów nastąpi po okazaniu do-
wodu zakupu, tj.: faktury VAT wystawionej 
imiennie na ucznia, rodzica (prawnego 
opiekuna, rodzica zastępczego, osobę pro-
wadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, 
paragon lub oświadczenie o zakupie.

 Dobiega końca czas niezwykle atrakcyjnych zajęć, które w ra-
mach akcji „Lato w Mieście” organizował Tarnobrzeski Dom Kultury. 

Uczestniczące w nich dzieci i młodzież miały okazję spędzić 
lato pożytecznie i zarazem ciekawie. Za sprawą plenerów ma-
larskich tegoroczne wakacje stały się dla uczestników niezwy-
kle kolorowe. Pod okiem artystów dzieci malowały oraz brały 
udział w warsztatach ilustracji. Tworzyły kukiełki, szyły kostiu-
my, tworzyły własny teatr oraz wykonywały scenografię. Uczy-
ły się sztuki autoprezentacji, a także spotykały się z wieloma 
ciekawymi osobami. Podczas takich spotkań zgłębiały tajniki 
tresury psów policyjnych, artystycznego garncarstwa, pszcze-
larstwa oraz zaplatania wikliny. Mnóstwo niezapomnianych 
wrażeń dostarczyło też spotkanie z magikiem „Sebastiano”. 

Lato w mieście z TDK

Tarnobrzeg, miasto festiwali
 Choć lato jeszcze trwa, to już można 

uznać, że było ono niezwykle udane pod 
względem festiwalowych wydarzeń mu-
zycznych w Tarnobrzegu. 

Gościliśmy u siebie wiele gwiazd, także 
światowego formatu. Wszystko to sprawi-
ło, że „siarkowy gród” zaczął być postrze-
gany, zwłaszcza przez osoby z zewnątrz, 
jako miasto festiwali, stojących na bardzo 
wysokim poziomie. Art on Brzeg Festival, 
S16 Festival, koncerty podczas Jarmarku 

Dominikańskiego, to już rozpoznawalny 
muzyczny znak jakości na muzycznej „ma-
pie miasta”. Do tego wszystkiego dodajmy 
jeszcze odbywający się po raz pierwszy (i 
nie ostatni) nad wodami jeziora Hip-Hop 
Raport Projekt Tarnobrzeg. 

Tego lata rozkoszowaliśmy się więc 
muzyką uznanych wykonawców, m.in. 
Leszka Możdżera z Dieterem Ilgiem i 
Erickiem Allenem, Kingi Głyk, T.Love, 
Oddziału Zamkniętego, Kamila Bed-
narka, Domowych Melodii, Marcina 

Wyrostka, Shakin’ Dudiego, Joe Colom-
bo i Kasi Skoczek oraz wielu, wielu in-
nych artystów. Muzyczne ucztowanie 
odbywało się w niezwykle pięknych 
okolicznościach przyrody: na terenach 
zielonych nad Wisłą czy nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim. Świętowaliśmy przy 
muzyce rockowej, jazzowej, bluesowej, 
etnicznej i folkowej, a także poczciwym 
rock’n’rollu. Poprzeczka zawieszona zo-
stała wysoko, ale następnego lata nie 
zamierzamy jej obniżać!



32016 merkuriusz tarnobrzeski

Mistrzowska plażówka
 7 sierpnia nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbyły 

się IV Otwarte Mistrzostwa Tarnobrzega w siatkówce 
plażowej.

Zawody zostały rozegrane na trzech boiskach 
nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W turnieju wzięło 
udział 21 par z  województw: podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i małopolskiego. Mistrzostwa 

rozgrywane były systemem „brazylijskim” tzn. 
druga porażka eliminowała drużynę z dalszej gry, 
ogółem rozegrano 42 mecze w wyniku których 
zwycięzcami została para Krystian Pachliński 
(Mielec) i Kamil Warzocha (Głogów Młp.). Miej-
sce II zdobyli Piotr Kołodziejczyk i Łukasz Cudziło 
(Kielce), miejsce III  Michał Płecha i Bartosz Oleksy 
(Kraków), a  miejsce IV  Wojciech Rusin i  Patryk 
Grendysa (Bratkowice).

WyNIKI MECZóW 

awans do finału:
Pachliński K. / Warzocha K. – Gren-

dysa P. / Rusin W.  – 2:0 (15;10 ; 15:11)
Kołodziejczyk P. / Cudziło Ł. – Płecha 

M. / Oleksy B.  – 2:1 (15:17 ; 15:13 ; 15:13)

FINAŁOWyCH:
mecz o miejsce I 
Pachliński K. / Warzocha K. – Koło-

dziejczyk P. / Cudziło Ł – 2:0 (15:13 ; 
15:12)

mecz o miejsce III
Płecha M. / Oleksy B. – Grendysa P. / 

Rusin W. – 2:0 (15:11 ; 15:10)

Wygodnie i bezpiecznie Od połowy sierpnia niepełnospraw-
ne dzieci mogą korzystać z tarnobrze-
skich placów zabaw, a dorośli – z siłowni 
dostosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Za 59 tys. 100 zł firma Ringpol do-
posażyła dwa place zabaw w urzą-
dzenia dla dzieci niepełnospraw-
nych. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim 
(„przy Marinie”) wykonana została 
nawierzchnia bezpieczna (elastycz-
na, wylewana), zamontowane zosta-
ły dwa urządzenia zabawowe i dwie 
ławki,   kosze na śmieci i kosze do 
gry. Na placu przy Szkole Podstawo-
wej nr 4 także powstała nowa, bez-
pieczna i elastyczna nawierzchnia 
wylewana, stanęły dwa urządzenia 
zabawowe, ogrodzenie panelowe o 
wysokości 1 m i długości 20 metrów 
bieżących oraz furtka.

W ramach doposażenia dwóch 
siłowni w urządzenia dla osób nie-
pełnosprawnych, za 39 tys. 360 zł 
brutto stanęły nowe sprzęty fitness 
przy ul. Kopernika i ul. Prusa. Dodat-
kowo przy ul. Prusa powstała na-

wierzchnia z kostki betonowej bru-
kowej (58 m kw.), stojak na rowery, 
ławka i kosz na śmieci. Natomiast 
przy ul. Kopernika zrobiona została 
nawierzchnia z kostki betonowej 
brukowej (68,5 m kw.), ławka i kosz 

na śmieci. W najbliższym czasie do-
datkowo zostanie wykonane dojście 
do siłowni, dzięki któremu osoby 
z różnego typu niepełnospraw-
nościami będą mogły swobodnie 
wejść na ten teren.

Baw się z działkowcami
 4 września zapraszamy wszystkich do zabawy z okazji Dnia Działkowca.

Dzień Działkowca to wielkie święto wszystkich działkowców, które 
co roku organizowane jest pod koniec lata. W tym roku będzie to 
także okazja do integracji i spotkania działkowców nie tylko z Tarno-
brzega, ale sąsiednich gmin. W tym roku świętowanie będzie bardzo 
uroczyste i  doniosłe. Już 4 września na Pl. Bartosza Głowackiego 
odbędzie się huczna uroczystość. Tego dnia mieszkańcy miasta  
wspólnie z działkowcami cieszyć się będą nie tylko z działkowych 
plonów, ale także z konkursów organizowanych dla najpiękniejszych 
ogrodów i działek. Od godziny 10 rano na placu pojawią się stoiska 
wystawiennicze z działkowymi plonami, które będzie można zaku-
pić. Oprócz działkowców pojawią się także stragany rękodzielników, 
sprzedawców roślin ozdobnych. Odbywać się będą porady ogrod-
nicze. Pojawią się także hodowcy gołębi. 

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości nastąpi o godzinie 14. Wtedy 
też zostaną ogłoszeni laureaci organizowanych wcześniej konkur-
sów. Ogłoszeni zostaną zwycięzcy wyróżnieni w rywalizacji o Puchar 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Puchar Starosty Tarnobrzeskie-
go dla najładniejszego ogrodu i działki w mieście i w powiecie. Nie 
zabraknie występów artystycznych, m.in. grupy „Perełki” z Żupawy 
czy Zespołu Pieśni i Tańca „Siarkopolanie”.

Będą też atrakcje dla dzieci. Organizatorzy przygotowali konkursy 
rysunkowe oraz zabawy dla najmłodszych i dmuchańce. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w działkowym pikniku.
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I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 
12 sierpnia 2016 r. do dnia 02 września 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tar-
nobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wyka-
zu dotyczącego  nieruchomości grun-
towych stanowiących własność Gminy 
Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu 
przeznaczonych do oddania w  najem  
lub dzierżawę na okres do 3  lat. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta ul.  Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w  Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Gruntami tel. 15 822-65-70 
wew. 222. 

Informacja dostępna jest również w 
Internecie pod adresem www.tarno-
brzeg.eobip.pl.

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7 wykazów dotyczących lokali mieszkalnych:
1.  Nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym położonego przy ulicy Sikorskiego 7, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetar-

gowym na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącz-
nego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz sprzedażą niewydzielonej części gruntu 3000/4 i 1220/3 o łącznej pow. 0,0905 ha.

 2.  Nr 8 i 12 położonych przy ulicy Sikorskiego 11, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych 
najemców wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszcze-
gólnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu ozn. nr ewid. 3000/2 o powierzchni 0,0708 ha , na którym 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny.

3.  Nr 4, 22, 27 i 33 położonych przy ulicy Dąbrowskiej 26, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotych-
czasowych najemców wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli 
poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu ozn. nr ewid. 2702/3 o powierzchni 0,0801 ha, na którym 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale 

Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 15 822-65-70, wew. 222. 
Informacja dostępna jest również w Internecie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 
18.08.2016 r. do dnia 08.09.2016 r. w sie-
dzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7 wykazu nieruchomo-
ści gruntowych stanowiących własność 
Skarbu Państwa położonych w Tarno-
brzegu przeznaczonych do oddania w 
najem, dzierżawę na okres 3 lat i 10 lat.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub tele-
fonicznie w Wydziale Geodezji i Gospo-
darki Gruntami tel. 15 822-65-70, wew. 
221. Informacja oraz wykaz dostępne 
są również w Internecie pod adresem  
www.tarnobrzeg.eobip.pl 

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 12 sierpnia 2016 
r. do dnia 2 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tar-
nobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg 
położonych  w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej  obręb 
Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży trybie ustnego 
przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grun-
tami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, pok. 38 
oraz telefonicznie tel. 15 822-65-70, wew. 222. 

Informacja niniejsza umieszczona jest w Internecie pod 
adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia  
12 sierpnia 2016 r. do dnia 2 września 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tar-
nobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu  
nieruchomości gruntowych stanowią-
cych własność Gminy Tarnobrzeg poło-
żonych w Tarnobrzegu przy ul. Wrzoso-
wej  obręb Mokrzyszów przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległych.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Biurze Obsługi Interesantów 
lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. 
Mickiewicza 7, pok. 38 oraz telefonicznie 
tel. 15 822-65-70, wew. 222. 

Informacja niniejsza umieszczona jest 
w Internecie pod adresem www.tarno-
brzeg.eobip.pl

Na potencjalnych nabywców czeka 
13 nieruchomości w Mokrzyszowie, 
które mają od 11 do 22 arów. Znajdują 
się blisko ulicy Sienkiewicza i Mokrzy-
szówki, a ich ceny zaczynają się od 58 
tysięcy zł. Przetarg odbędzie się 19 
września. Wymagane jest wniesienie 
wadium w wysokości 9 tys. zł. 

Natomiast w Ocicach można kupić 
11 działek o powierzchniach od 10 
do 19 arów. Na jedną nieruchomość 
gruntową trzeba wydać minimum 53 
tysiące złotych. Taka jest cena wywo-
ławcza dziesięcioarowej działki w Oci-
cach. Przetarg ustny odbędzie się 12 
września. Wadium wynosi 8 tysiecy zł.

Szczegółowych informacji udziela: 
Biuro Obsługi Interesantów 
stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami 
Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7 
lub telefonicznie: 15 822 65 70 w. 278 
oraz 15 822 65 70 w. 222.

Niech się mury
pną do góry

Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
Prezydent – Grzegorz Kiełb, tel. 15 822 11 49 
Z-ca Prezydenta – Józef Motyka
Z-ca Prezydenta – Wojciech Brzezowski
Skarbnik – Urszula Rzeszut
Sekretarz Miasta – Przemysław Rękas

Wydziały przy ul. Kościuszki 32
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Promocji Sportu i Kultury
Biuro Kontroli
Biuro Obsługi Prawnej
Doradca Prezydenta ds. Zdrowia
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący RM - Kamil Kalinka,
tel. 15 822 71 39

Wydziały przy ul. Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Centrum Obsługi Inwestora
Biuro Zamówień Publicznych
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział  Środowiska i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich 
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów 
(dyżur: wt., śr., pt.)

Wydziały przy ul. Kościuszki 30
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego

Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
Godziny pracy Urzędu Miasta
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 (BOI ul. Mickiewicza7)
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega 
oprac. materiałów: Joanna Lewicka, Joanna Rybczyńska, 
Barbara Skrok-Szczur, Robert Chrząstek, Dariusz Bajor. 

miejski Informator Samorządowy

Urząd Miasta Tarnobrzega

Planujesz budowę domu? 
Skorzystaj z oferty kupna w Ocicach i Mokrzyszowie. 
Przetargi odbędą się we wrześniu.
 Do nabycia są 24 działki budowlane.


