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Do Urzędu Miasta w wymaganym regulaminem terminie i na wymaganym formularzu 
wpłynęło 61 wniosków z propozycjami do budżetu obywatelskiego na rok 2017. W związku 
z tym, że dwa dotyczyły tego samego zadania, komisja połączyła je w jeden projekt, ocenie 
poddano więc 60. Pozytywnie  zaopiniowanych zostało 15 projektów ogólnomiejskich i 35 
osiedlowych. Wszystkie prezentujemy na str. 2-4 tego wydania Merkuriusza.

Teraz wszystko w  rękach mieszkańców. Już ruszyło głosowanie nad projektami. 
Zdecydujemy więc sami, jakie inwestycje zrealizowane zostaną w  naszym mieście. 
Głosować na wybrane projekty można tylko w  lokalu znajdującym się w  osiedlu, 
w którym zamieszkujemy. Głosowanie jeszcze tylko w niedzielę 25 września i 2 
października w godzinach 8-14. 

UWAGA! Glosować możemy tylko jeden raz. Każdy mieszkaniec może oddać dwa 
głosy - jeden na projekt ogólnomiejski i  jeden na projekt dotyczący inwestycji na 
swoim osiedlu. 

ADRESY LOKALI WYBORCZYCH
Głosowanie nad projektami zaopiniowanymi pozytywnie przebiegać będzie, zgodnie 

z § 7 ust 6 regulaminu budżetu obywatelskiego na 2017 rok, w lokalach: 

1. Gimnazjum nr 1, ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu – osiedle Stare Miasto 

2. Szkoła Podstawowa nr4, ul. Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu – osiedleWielopole 

3. Gimnazjum nr 2, ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu – osiedle Siarkowiec 

4. Szkoła Podstawowa nr10, ul. Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu – osiedle Serbinów 

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu  – osiedle Przywiśle 

6. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Wiejska 4 w Tarnobrzegu – osiedle Piastów 

7. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Wiejska 4 w Tarnobrzegu – osiedle Podłęże 

8. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Wiejska 4 w Tarnobrzegu – osiedle Dzików 

9. Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2 – osiedle Miechocin

10. Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16 – osiedle Nagnajów 

11. Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89 – osiedle Ocice,

12. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Sienkiewicza 215 – osiedle Mokrzyszów 

13. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Piętaka 53 – osiedle Wielowieś 

14. Dom Strażaka, ul. Spokojna 9 – osiedle Zakrzów 

15. Dom Ludowy, ul. Sielecka 29 – osiedle Sielec 

16. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Olszowa 1 – osiedle Sobów

Aż 61 pomysłów na zagospodarowanie budżetu obywatelskiego 
mieli mieszkańcy Tarnobrzega. Cześć projektów odrzucono, ale i tak 
głosować jest nad czym.  Pozytywnie zaopiniowano 15 projektów ogól-
nomiejskich i 35 osiedlowych. 

A teraz… GŁOSUJMY!

Wybieramy inwestycje
do obywatelskiego

Budżet obywatelski, jak pokazał ten rok, 
cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. 
Świadczy o  tym nie tylko liczba projektów 
zgłoszonych do realizacji w roku 2017, ale też 
emocje, jakie tej inicjatywie towarzyszą. 

Najpierw z  wielkim zaciekawieniem 
czekano na weryfikację wniosków, a gdy te 
już ogłoszono, z  wypiekami na twarzy ko-
mentowano każdy projekt. Komentowano 
zarówno projekty zakwalifikowane do głoso-
wania, jak i te odrzucone. I nie dziwią nawet 

emocje jakie wywołało zamieszanie wokół 
projektu budowy monumentalnego pomnika 
tragicznie zmarłego prezydenta RP, gdy zde-
cydowani poprzeć projekt dowiedzieli się, że 
wniosek jednak został odrzucony (zgłaszający 
użył fikcyjnych danych osobowych). Zaska-
kuje natomiast krzyk, jaki podniósł zarząd 
jednego z osiedli.

Zasady i  tryb przeprowadzania budżetu 
obywatelskiego na rok 2017 w  opinii osób 
zgłaszających projekty były jasne i  klarow-
ne. Wszystkie wymogi określał regulamin, 
w tym termin przyjmowania projektów, jak 
i  ich formę. Zasady były zresztą wielokrot-

nie omawiane na konferencjach prasowych 
oraz w materiałach informacyjnych. Dla za-
rządów osiedli zorganizowane były też (i to 
dwukrotnie) specjalne spotkania informa-
cyjne, by wypełnienie i złożenie formularza 
nie nastręczało trudności. Mało tego, każdy 
kto mimo wszystko miał jakikolwiek problem 
z  prawidłowym wypełnieniem dokumentu, 
otrzymywał od urzędników fachową po-
moc – wnioski były na bieżąco sprawdzane, 
a wszelkie wątpliwości osób je składających 

były szybko rozwiewane. Oczywiście pod 
warunkiem, że zwrócił się o nią w terminie, 
który to umożliwiał.  

Był więc czas, by w  terminie i  na wy-
maganym regulaminem formularzu złożyć 
proponowany do realizacji z budżetu obywa-
telskiego projekt. Z zadaniem bez problemu 
poradziły sobie zarządy niemal wszystkich 
miejskich osiedli. Ba, prawidłowo wypełnione 
formularze składali też indywidualnie sami 
mieszkańcy miasta. Ale co z tymi, którzy do 
zasad zawartych w  regulaminie nie chcieli 
(nie mogli, albo nie potrafili) się zastosować? 
Okazało się bowiem, już po ogłoszeniu wyło-

nionych do głosowania projektów, że z prawi-
dłowym zgłoszeniem projektów do budżetu 
obywatelskiego nie poradził sobie zarząd 
osiedla Dzików. Złożył wprawdzie do Urzę-
du Miasta (nawet w wymaganym terminie, 
ostatniego dnia, 31 sierpnia), tyle że nie obo-
wiązujący wszystkich zgłaszających formu-
larz, a… kopię uchwały rady osiedla. I cóż, 
że mówi ona między innymi o zgłoszeniu do 
budżetu obywatelskiego trzech projektów, 
skoro nie jest to wymagany regulaminem 
dokument zgłoszeniowy zawierający mię-
dzy innymi opis zadania, jak i jego kosztorys. 

Uchwała, fakt, jest wyrazem woli, brzmi 
też poważnie, ale w tym przypadku miał to 
być konkretny formularz. Może i zamiary były 
dobre, ale z  realizacją poszło gorzej. Tym-
czasem czasu na pomoc zarządowi osiedla 
w  tym wypadku już nie było, dokumenty 
wpłynęły bowiem drogą elektroniczną już 
po godzinach pracy urzędu. Zarząd osiedla 
zarzuca teraz miastu złą wolę, sam jednak 
nie dopatruje się w swym działaniu żadnych 
uchybień. Ze strony urzędu sytuacji pew-
nie nawet byśmy nie komentowali, gdyby 
nie mieszkańcy Dzikowa, którym jesteśmy 
winni te kilka słów wyjaśnień. Mamy też dla 
nich dobrą wiadomość: mimo zaniedbania 
zarządu osiedla, mogą odetchnąć z ulgą. Pre-
zydent Tarnobrzega wpisał budowę siłowni 
zewnętrznej do budżetu miasta na 2017 rok. 
– Uważam, że to inwestycja bardzo potrzebna 
i  oczekiwania przez tarnobrzeżan – podkre-
śla Grzegorz Kiełb, któremu pomysł na taki 
obiekt zgłosili sami mieszkańcy osiedla pod-
czas majowego spotkania.

Zaniedbanie 
z happy endem

Podczas spotkania z mieszkańcami osiedla Dzików (18 maja tego roku) prezydent GrzeGorz 
Kiełb nawiązał także do trawiastego boiska przy ul. Tarnowskiego i Marczaka, zapewniając, że 
chce utrzymać funkcje rekreacyjne tego terenu, m.in. poprzez budowę w  tym miejscu siłowni 
zewnętrznej. 

Zasady i tryb przeprowadzania bu-
dżetu obywatelskiego na rok 2017 zapi-
sane zostały w regulaminie, który jest za-
łącznikiem do uchwały nr XXX/287/2016 
Rady Miasta Tarnobrzega z 30 czerwca 
2016. Regulamin określa m.in. sposób 
zgłaszania projektów do budżetu oby-
watelskiego. 

Zgodnie z § 4, projekty mogły być zgła-
szane wyłącznie na formularzu, którym jest 
załącznik nr 2 do ww. uchwały. Formularz 
ten był udostępniony na stronie interne-
towej miasta www.tarnobrzeg.pl oraz w 
siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega na 
ul. Kościuszki 32. Zgłoszenie projektu było 
uznane za ważne, jeśli w formularzu zostały 
wypełnione wszystkie pola obowiązkowe i 
został on podpisany przez zgłaszającego. 
Zgłoszenia projektów były przyjmowane 
osobiście, pocztą tradycyjną lub w wersji 
elektronicznej. W razie wysłania formularza 
za pośrednictwem operatora pocztowego 
za datę zgłoszenia projektu przyjmowana 
była data stempla pocztowego.

Zasady budżetu obywatelskiego na rok 2017 były jasne i klarowne.  
Problem ze złożeniem wniosku miał tylko jeden zarząd…
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Projekty w ramach BUDżETU OBYWATELSKIEGO na 2017 r. 

Nr Nazwa projektu Pomysłodawca Miejsce realizacji projektu Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego) Przewidywany 
koszt projektu

1 Wykonanie ujęcia wód siarczkowych 
dla potrzeb ośrodka leczniczo- re-
kreacyjnego nad Jeziorem Tarno-
brzeskim

Witold Zych Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 
110/1 obręb Kajmów

Projekt obejmuje: projekt robót geologicznych, plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, wykonanie jednego otworu 
eksploatacyjnego - dokumentacji hydrogeologicznej

400 000,00 zł

2 Oświetlenie ciągu pieszo- rowerowe-
go przy ul. Wisłostrada

Mariusz 
Myszkowski

dz. nr ewid. 56 obręb 
Miechocin oraz dz. nr 

ewid.22/2 obręb Kajmów

Głównym założeniem projektu jest instalacja ok. 60 lamp ulicznych technologii LED na odcinku pieszo - rowerowym zlokalizowanym przy 
ul. Wisłostrada, tj. od cmentarza w Miechocinie do głównego wyjazdu nad Jezioro Tarnobrzeskie.

399 000,00 zł

3 „NORMALNA SPRAWA”- budowa 
publicznych toalet nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim

Monika 
Stępień

tereny nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje budowę  ładnych, nowoczesnych, funkcjonalnych i wkomponowanych w otoczenie toalet miejskich. Osobne wejście 
do budynku dla kobiet i mężczyzn. Kabiny w ilości 5-8 szt.

245 000,00 zł

4 „Summertime Tarnobrzeg”- budowa 
trzech drewnianych, zadaszonych wiat 
turystyczno- rekreacyjnych nad Jezio-
rem Tarnobrzeskim

Monika 
Stępień

tereny nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje budowę wiat turystyczno- rekreacyjnych w celu podniesienia komfortu przebywania nad jeziorem turystów, plażo-
wiczów, spacerowiczów. Wiaty turystyczno- rekreacyjne ze stołami i ławkami dadzą możliwość odpoczynku nad wodą w pięknej scenerii 
Jeziora Tarnobrzeskiego nie tylko w okresie wakacyjnym.

96 000,00 zł

5 Uzupełnienie ciągu pieszo- rowero-
wego do Jeziora Tarnobrzeskiego

Anna Pekar teren należący do Gminy 
Tarnobrzeg

Zadanie przewiduje uzupełnienie istniejącej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Wisłostrady o brakującą część łączącą Wisłostradę z 
terenami nad Jeziorem Tarnobrzeskim na długości 75 m i szerokości ok. 2m kostką brukową. Działania te znacznie podniosą atrakcyjność 
ścieżki rowerowej i zapewnią poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników.

40 000,00 zł

6 Budowa szaletów miejskich Anna Pekar dz. nr ewid. 2062/1- Gmi-
na Tarnobrzeg

Zadanie przewiduje wykonanie toalety w kształcie prostokąta, wyposażonej w dwa pomieszczenia publiczne typu unisex (damsko- 
męskie), pomieszczenie dodatkowo przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz miejsce umożliwiające 
przewijanie niemowląt. 

300 000 zł

7 Droga dojazdowa do cmentarza pa-
rafialnego

Mieszkańcy osiedli: 
Wielowieś, Sobów, 

Zakrzów, Sielec

dz. nr ewid. 360, 
Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej z ulicy Warszawskiej (obok zajazdu ANNA) do cmentarza parafialnego. 400 000,00 zł

8 Budowa ciągu pieszo- rowerowego 
wzdłuż ulicy Litewskiej i Bema

Waldemar Szwedo pas drogowy ulicy Litew-
skiej i Bema

Zadanie przewiduje budowę ciągu pieszo- rowerowego na poboczach ul. Litewskiej i ul. Bema o szerokości 2m. Ponieważ lokalizacja 
cmentarza komunalnego na os. Sobów oraz przebudowa ul. Borów spowodowały znaczne zwiększenie ruchu rowerowego i pieszego na 
przedmiotowych odcinkach. Budowa chodnika zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.

400 000,00 zł

9 Wodny Plac Zabaw Anna Żarów ul. Konfederacji Dzikow-
skiej - teren Szkoły Podst. 

nr 9

Zadanie przewiduje budowę płytkiej niecki o nawierzchni poliuretanowej z zamontowanymi tryskaczami, fontannami. Wodny Plac Zabaw 
będzie działał w okresie letnim, zostanie podzielony na dwie strefy: dla najmłodszych i starszych dzieci z odpowiednio przystosowanymi 
urządzeniami wodnymi. Antypoślizgowa podłoga zapewni bezpieczne korzystanie. Ze względu na brak stojącej wody na placu nie jest 
wymagany ratownik. Dookoła niecki zostanie utworzony drewniany pomost z siedziskiem dla rodziców.

400 000,00 zł

10 „Zbudujmy razem ścianę - niech 
połączy nas wspinanie” Etap II - wy-
posażenie Centrum Wspinaczkowego

Arkadiusz Błasiak, 
Dariusz Bożek

tereny Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w 

Tarnobrzegu

II etap budowy ściany wspinaczkowej przewiduje wyposażenie CENTRUM WSPINACZKOWEGO 400 000,00 zł

11 „Tobie Ojczyzno”- mural upamięt-
niający żołnierzy niezłomnych w tym 
postać tarnobrzeżanina Hieronima 
Dekutowskiego ps ZAPORA

Stanisław Frąsz-
czak

ściana szczytowa budyn-
ku mieszkalnego przy ul. 

Wyspiańskiego 24

Zadanie przewiduje wykonanie wielkoformatowego malowidła ściennego o powierzchni 120m kwadratowych. Mural o tematyce histo-
rycznej i wymowie patriotycznej ma nawiązywać do bohaterstwa i tragicznych losów żołnierzy niezłomnych w tym do postaci Hieronima 
Dekutowskiego. Zadanie obejmuje opracowanie projektu plastycznego oraz wykonanie wielkopowierzchniowego malowidła ściennego.

90 000,00 zł

12 Młodzieżowy Klub Ian Boon, 
Norbert Kolano

ul. 
Św. Barbary 6

Zadanie przewiduje prowadzenie zajęć socjalno- terapeutycznych i profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą i społecznością lokalną. Poradnic-
two rodzinne. Praca wspólnie z rodziną w trudnej sytuacji życiowej. Działania integrujące rodzinę. Opracowywanie i realizacja indywidu-
alnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą. Tworzenie projektów lokalnych promujących zdrowy tryb życia w przestrzeni miasta, dzielnic.

100 000,00 zł

13 Budowa drogi lokalnej łączącej ul. 
Żniwną położoną w os. Miechocin z 
ul. Koniczynki w os. Ocice

Zarząd Osiedla 
Miechocin

Osiedle Miechocin Zakres projektu dotyczy budowy nowej drogi lokalnej na odcinku o łącznej długości 1100 mb, licząc od miejsca zjazdu z drogi gminnej ul. 
Żniwnej w kierunku drogi gminnej ul. Rolnej i następnie ul. Koniczynki położonej w osiedlu Ocice. Proponowana lokalizacja w założeniu 
jest zbieżna z układem drogowym zatwierdzonym w aktualnie obowiązującym MPZP Terenu os. Miechocin w Tarnobrzegu.

400 000,00 zł

14 Modernizacja Miejskiej Siłowni MO-
SiR przy al. Niepodległości

Łukasz Nowak Siłownia Miejska 
MOSiR 

Tarnobrzeg

Projekt ma na celu doposażenie siłowni w nowe urządzenia do ćwiczeń - nowych gryfów, hantli, bieżni i innych urządzeń stanowiących 
bazę do ćwiczeń w miejskiej siłowni.

400 000,00 zł

15 Czyste trawniki- przyjemne spacery Klaudia 
Korta-Bierut

Miasto 
Tarnobrzeg

Projekt polega na umieszczeniu koszy na odchody zwierzęce przy blokach, wzdłuż chodników w parkach oraz na placach zielonych, gdzie 
najczęściej spacerują właściciele ze swoimi psami. Kosze miałyby na celu zachęcić opiekunów zwierzaków do sprzątania po nich. Uzasad-
nieniem powstania projektu jest oczyszczenie miejskich terenów zielonych oraz chodników i alejek z zalegających odchodów zwierzęcych.

50 000,00 zł

Lista projektów ogólnomiejskich zaopiniowana pozytywnie

Nr Nazwa projektu Pomysłodawca Miejsce realizacji 
projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego) Przewidywany 
koszt projektu

1 Ścieżka rowerowa - cmentarz Sobów Zuba Franciszek przez las Zwierzyniec Zadanie przewiduje odcinkowe wykorzystanie istniejących dróg i jak najkrótsze poprowadzenie wąskiego traktu w kierunku cmentarza w Sobowie, 
wycinając istniejące zakrzewienia i wyrównując dołki.

10 000,00 zł

2 „MINI OCEANARIUM”, czyli „TARNO-
BRZESKIE JEZIORARIUM”

Rafał Szczypta Jezioro Tarnobrze-
skie

Zadanie przewiduje wybudowanie jeziorarium. Umiejscowione w wykopie, konstrukcja stalowo- betonowa z odpowiednio wytrzymałą szybą. 
Projekt przewiduje też zarybienie jeziora w większą ilość i różnorodność ryb, nagromadzenie ciekawych korzeni, oryginalnych kamieni, czy innych 
podwodnych eksponatów, które dodatkowo upiększą miejsce wokół jeziorarium. 

1 200 000,00 zł

3 Stadion lekkoatletyczny z wielo-
funkcyjną płytą

J. M. Żarnowski ul. Kopernika 49, Tar-
nobrzeg

Głównym założeniem projektu jest usprawnienie ruchowe dzieci i młodzieży, poprawa stanu ich zdrowia. Poszerzy paletę zainteresowań sportowych. 
Wskaże wartość czynnego wypoczynku.

5 500 000,00 zł

4 Muzyczna Scena Jeziora Tarnobrze-
skiego

Karol Kułaga tereny nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje wybudowanie sceny podwyższonej na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalno- rozrywkowych. Powierzchnia użytkowa sceny 
to 80 m kw. Dodatkowo obiekt będzie zawierał pomieszczenia techniczne, garderoby z sanitariatami, przyłącze elektryczne niezbędne do zasilenia 
sceny podczas imprez kulturalnych. Teren obok sceny zostanie przygotowany do podjazdu obsługi oraz artystów.

570 000,00 zł

5 Umożliwienie legalnego przejazdu 
rowerem przez jezdnie obok przejść 
dla pieszych

Maciej Błasiak Miasto Tarnobrzeg Zadanie ma na celu umożliwienie legalnego przejazdu rowerem przez jezdnie obok przejść dla pieszych, przy których nie wyznaczono przejazdów dla 
rowerzystów, poprzez zamalowanie na czerwono fragmentów znaków P-10 o szerokości 1,5 m od strony najbliższej drogi poprzecznej wyznaczonych 
na przedłużeniach chodników o szerokościach co najmniej 2,0m, a także pomiędzy tymi chodnikami.

10 000,00 zł

Lista projektów zaopiniowana negatywnie

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
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Podłęże
1 Budowa kanalizacji deszczowej Zarząd osiedla Podłęże ul. Ziołowa Zadanie przewiduje budowę kanalizacji deszczowej na ul. Ziołowej 100 000,00 zł

WIeloWIeś
1 Plac zabaw APR „Stawik” (konty-

nuacja)
Paweł Wolski Plac obok stadionu przy ulicy 

Grobla osiedle Wielowieś
Zadanie przewiduje wykonanie następnego etapu projektu „Stawik”, który został zakwalifikowany do budżetu 
obywatelskiego w roku 2015. Plac zabaw ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci, 
którego nie ma na osiedlu Wielowieś.

100 000,00 zł

SobóW
1 Budowa placu zabaw dla dzieci na 

osiedlu Sobów
Zarząd osiedla Sobów Teren przy ul. Olszowej, vis à 

vis parku osiedlowego „Ol-
szynka”

Zadanie przewiduje projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci. Urządzenia, w które ma być wyposażony plac 
zabaw, zostaną wybrane na etapie projektowania. Plac zabaw ma być ogólnodostępny ale ogrodzony. Budowa 
placu zabaw spowoduje, że w centrum osiedla powstanie kompleks rekreacyjny dla najmłodszych i dla starszych

100 000,00 zł

ZakrZóW
1 Zasypanie zbiornika wodnego w 

Zakrzowie pod kątem utworzenia 
osiedlowego kącika rekreacyjno – 
wypoczynkowego

Zarząd osiedla Zakrzów Osiedle Zakrzów przy ul. Plac 
Ludowy  w miejscu znajdują-
cego się tam obecnie zbiornika 
wodnego

Zadanie przewiduje: zasypanie zbiornika wodnego i otoczenie tego terenu chodnikiem z kostki brukowej. W 
następnym etapie planuje się urządzenie w tej strefie kącika rekreacji, wypoczynku i spotkań dla mieszkańców 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą takim miejscom typu: ławki, stoliki plenerowe, chodniki, kosze na śmieci 
oraz tereny zielone.

100 000,00 zł

NaGNajóW
1 Ogrodzenie budynku osiedlowego 

i placu zabaw oraz budowa altany
Zarząd osiedla Nagnajów Osiedle Nagnajów Projekt obejmuje: wykonanie ogrodzenia wokół budynku osiedlowego z siatki ogrodzeniowej panelowej, 

modernizacja drogi dojazdowej do garażu przeciwpowodziowego wraz z wymianą płyt typu Jomb na kostkę 
betonową, budowę drewnianej altany na placu przy budynku osiedlowym o wymiarach 5m x 5m (ławki + stoły), 
podłoże z kostki oraz wymianę ogrodzenia wokół placu zabaw z siatki ogrodzeniowej panelowej o wymiarach 
19m x 19m z bramą wejściową.

100 000,00 zł

PrZyWIśle
1 Remont alejki – chodnika w re-

jonie obelisku porucznika Sarny, 
remont alejki – chodnika w lasku 
Bulońskim

Przewodniczący osiedla  
„Przywiśle” Stanisław Kulig

Osiedle Przywiśle: alejka ko-
munikacyjna na skarpie wiśla-
nej – rejon obelisku porucz-
nika Sarny; alejka komunika-
cyjna w lasku Bulońskim - do 
cmentarza od strony Kościoła 
Chrystusa Króla.

Zadanie przewiduje: wymianę zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę brukową  - chodnik w rejonie obelisku 
porucznika Sarny,  w rejonie lasku Bulońskiego  należy położyć dywanik asfaltowy. Projekt poprawi bezpieczeń-
stwo mieszkańców ponieważ w chwili obecnej ubytki asfaltu są bardzo duże

100 000,00 zł

PIaStóW
1 Remont ulicy Łokietka - I etap Przewodnicząca  osiedla 

Piastów  Agnieszka Korczak
ul. Łokietka,  osiedle Piastów Remont ulicy Łokietka poprawi infrastrukturę miejską oraz polepszy warunki życia i funkcjonowania mieszkań-

ców. Ułatwiony zostanie dojazd do posesji,  nastąpi poprawa bezpieczeństwa jazdy jak również komunikacji 
pieszej oraz samochodowej. Zyska estetyka osiedla.

100 000,00 zł

dZIkóW
1 Rewitalizacja trasy spacerowo – 

rowerowej od parku dzikowskiego 
do osiedla Dzików

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Bożena Kapuściak

teren na północ od parku dzi-
kowskiego, obejmuje istnie-
jącą drogę gruntową łączącą 
Muzeum Siarki z parkiem dzi-
kowskim oraz przyległy teren 
do drogi.

Projekt obejmuje utworzenie ciągu pieszo – rowerowego, rewitalizację istniejącej drogi gruntowej przebiega-
jącej od parku dzikowskiego do Muzeum Przemysłu Siarkowego położonego na osiedlu Dzików. Przedmiotowa 
droga, o dł. ok. 650 m, służy mieszkańcom miasta do przemieszczania się pieszego oraz rowerowego z centrum 
miasta do osiedli Dzików, Podłęże a także Zakrzów, jest ważnym szlakiem spacerowym dla mieszkańców miasta 
a także młodzieży szkolnej.

100 000,00 zł

2 Rewitalizacja zabytkowej fon-
tanny w parku dzikowskim – „daj 
fontannie nowe życie”

Janusz Wepsięć, Konrad 
Niedźwiedź

Zabytkowy park Tarnowskich 
w Dzikowie – przy północnej 
skarpie

Zadanie obejmuje przywrócenie pełnej funkcjonalności zabytkowej fontannie w parku Tarnowskich. Sprawna 
i działająca fontanna będzie dużą atrakcją obiektu, ponadto element wodny przyczyni się do wytworzenia 
mikroklimatu dając ochłodę spacerowiczom w upalne dni. Fontanna jest ważnym elementem kompozycyjnym, 
który zasługuje na odbudowę.

100 000,00 zł

3 Zakup kserokopiarki dla Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła 
II w Tarnobrzegu

Radna Miasta Tarnobrzega 
Anna Pekar

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 
Jana Pawła II w Tarnobrzegu 
ul. Wiejska 4 na osiedlu Dzików

Projekt przewiduje zakup urządzenia kserokopiarki dla SP nr 9 w Tarnobrzegu. Kserokopiarka firmy SHARP AR – 
6023 N to szybkie, gotowe do pracy w sieci, monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3 o uniwersalnej 
konstrukcji. Podsumowując, urządzenie znacznie ułatwi pracę i naukę w szkole.

5 000,00 zł

SIelec
1 Budynek przedszkola niepublicz-

nego wraz z mieszkaniem komu-
nalnym

Przewodniczący osiedla Sie-
lec Michał Wiącek

ul. Sielecka 26 Zadanie przewiduje: wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie dociepleń ścian fundamentowych. Docieplenie 
ścian budynku oraz wykonanie kolorystyki poprawi wizerunek, gdyż obecnie występują duże ubytki tynku.

100 000,00 zł

2 Budynek Domu Ludowego Przewodniczący osiedla Sie-
lec Michał Wiącek

ul. Sielecka 29 Zadanie przewiduje docieplenie ścian budynku oraz wykonanie kolorystyki. Poprawi to wizerunek i estetykę 
budynku, gdyż obecnie występują duże ubytki tynku. Projekt również uwzględnia wymianę ogrodzenia.

100 000,00 zł

SerbINóW
1 Tarnobrzeg w obiektywie Przewodniczący osiedla Ser-

binów Adam Rębisz
Szkoła Podstawowa nr 10 w 
Tarnobrzegu

Projekt zakłada stworzenie studia fotografii i video w pomieszczeniu udostępnionym przez Szkołę Podstawową 
nr 10. Podczas trwania projektu przewidziane są warsztaty, plenery oraz prelekcje fotograficzne i filmowe. 
Podczas tych bezpłatnych spotkań, dzieci, młodzież oraz dorośli będą mogli zaznajomić się z tajnikami robienia 
zdjęć oraz tworzenia filmów.

45 000,00 zł

2 Bezpieczne przedszkole i szkoła Przewodniczący osiedla Ser-
binów Adam Rębisz

Tereny Przedszkola nr 12, 
Szkoły Podstawowej nr 10 
oraz Zespołu Szkół Specjalnych

Zadanie przewiduje instalację kamer na terenie Przedszkola nr 12, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie działań prewencyjnych. Centrum 
monitoringu zlokalizowane byłoby w jednej z placówek.

50 000,00  zł

3 „Stołówka marzeń” Elżbieta Piejko- przewodni-
cząca Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 10, 
Rada osiedla Serbinów

Szkoła Podstawowa nr 10, 
Tarnobrzeg

Projekt „Stołówka marzeń” zakłada modernizację stołówki szkolnej w SP10 (odnowienie ścian, ułożenie nowej 
podłogi, wymiana krzeseł i stolików na nowe).

50 000,00  zł

Stare mIaSto
1 Dopuszczenie ruchu rowerów na 

Placu Bartosza Głowackiego
Maciej Błasiak Osiedle Stare Miasto w Tarno-

brzegu
Zadania przewiduje dopuszczenie ruchu rowerów na Placu Bartosza Głowackiego poprzez umieszczenie tabli-
czek z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru pod znakami B-1 umieszczonymi w miejscach połączeń dróg 
publicznych z Placem. W przypadku imprezy lub uroczystości odbywających się na Placu w miejscach połączeń 
dróg publicznych z Placem można w razie potrzeby ustawić na czas wydarzenia znaki B-9 z tabliczkami z napisem 
„Zakaz tymczasowy do momentu usunięcia znaku”.

2 000,00  zł

2 Rewitalizacja Placu Górnika Zarząd osiedla Stare Miasto Pl. Górnika Tarnobrzeg Zadanie przewiduje rozbiórkę istniejących elementów małej architektury, budowę alejek spacerowych, posadzenie 
roślin ozdobnych, prace porządkowe przy istniejącym drzewostanie, renowacja cokołu pomnika (krzyż) w tym 
przywrócenie czytelności 3 tablic, montaż stylowego oświetlenia parkowego, montaż urządzeń do zabawy i rekre-
acji, przebudowę boiska, budowę ok. 10 miejsc parkingowych, montaż tablic prezentujących historię wsi Dzików.

100 000,00 zł

3 Bezpieczny plac zabaw Joanna Szmuc ul. Jachowicza 4a, plac zabaw 
przy Publicznej Katolickiej 
Szkole Podstawowej

Zadanie przewiduje ułożenie nawierzchni elastycznej na powierzchni ok. 120 m kw. z bezpiecznej płyty z mie-
szaniny granulatu gumowego typu SBR na istniejącej nawierzchni piaskowej placu zabaw dla dzieci młodszych.

30 000,00 zł

mIechocIN
1 Budowa placu zabaw dla dzieci w 

obrębie terenu użyteczności pu-
blicznej położonego w Tarnobrzegu 
- osiedle Miechocin w rozwidleniu 
dróg gminnych- ulic: 12 Październi-
ka, J. Długosza i St. Orła

Zarząd osiedla Miechocin Tarnobrzeg- osiedle Miechocin Zadanie przewiduje opracowanie projektu technicznego uwzględniającego budowę kompletnego placu zabaw 
dla dzieci wraz z elementami małej architektury ogrodowej i urządzonej stylizowanej zieleni.

100 000,00 zł

Lista projektów osiedlowych zaopiniowanych pozytywnie
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2 Modernizacja drogi gminnej ul. 

Jana Długosza na odcinku o dłu-
gości 180 mb zlokalizowanym 
pomiędzy skrzyżowaniami z drogą 
powiatową ul. A. Mickiewicza i dro-
gą gminną ul. Budowlanych

Zarząd osiedla Miechocin Tarnobrzeg- osiedle Miechocin Zadanie przewiduje kompleksową przebudowę ul. J. Długosza na odcinku o długości 180 mb zlokalizowanego 
pomiędzy skrzyżowaniami z drogą powiatową ul. A. Miciewicza i drogą gminną ul. Budowlanych (wymiana 
okrawężnikowania wzdłuż południowej krawędzi nawierzchni bitumicznej, frezowanie zniszczonej nawierzchni, 
wykonanie nowej nawierzchni).

100 000,00 zł

3 Modernizacja drogi gminnej ul. 
Wesołej

Zarząd osiedla Miechocin Tarnobrzeg- osiedle Miechocin Zadanie przewiduje kompleksową modernizację ul. Wesołej na odcinku 130 mb ( korytowanie pasa drogowego 
celem obniżenia niwelety nawierzchni ze względu na znaczne jej zawyżenie, budowa elementów deszczowego 
odwodnienia nawierzchni drogi, wykonanie okrawężnikowania jezdni z betonowych obrzeży,  wykonanie 
nawierzchni drogi z kostki brukowej).

100 000,00  zł

ocIce
1 Budowa parkingu przy Remizie 

Strażackiej i Domu Osiedlowym na 
osiedlu Ocice

Zarząd osiedla Ocice Teren przy remizie strażackiej 
i Domu Osiedlowym

Zadanie przewiduje budowę 10 miejsc parkingowych, prostopadłych do ulicy Ocickiej, usytuowanych wzdłuż 
ogrodzenia Remizy Strażackiej i Domu Osiedlowego.

33 000,00 zł

2 Piłkochwyty na pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej

Zarząd osiedla Ocice Boisko Sportowe OKS „Koni-
czynka” Ocice

Zadanie przewiduje montaż piłkochwytów na pełnowymiarowym boisku piłkarskim o wysokości 6m. 17 000,00  zł

3 Budowa Oświetlonej Siłowni na 
Świeżym Powietrzu na osiedlu 
Ocice

Zarząd osiedla Ocice Plac przy boisku piłkarskim i 
placu zabaw

Zadanie przewiduje budowę oświetlonej siłowni na świeżym powietrzu, co w założeniu ma pobudzić kulturę 
fizyczną młodzieży oraz aktywizację osób starszych osiedla Ocice.

50 000,00 zł

WIeloPole
1 Plac zabaw dla dzieci – „Jak za daw-

nych lat”
Radna Miasta Tarnobrzeg 
Anna Pekar

Osiedle Wielopole przy ul. H. 
Dekutowskiego teren Gimna-
zjum nr 3

Projekt przewiduje nawierzchnię bezpieczną, trawiastą lub piaszczystą, co wyklucza jej remont i dodatkowe 
koszty. Przewiduje się montaż następujących urządzeń tj: zestaw „Korsarz”. Wielofunkcyjny, wielopoziomowy 
zestaw zabawowy na plac zabaw przeznaczony dla dzieci małych i średniaków, przeplotnia pajęczyna, huśtawka 
podwójna, huśtawka równoważna, linarium stożek duży, pociąg z dwoma wagonikami. Wszystkie urządzenia 
będą spełniać normy bezpieczeństwa. Powstały plac zabaw ma być ogrodzony.

75 000,00 zł

2 Parking dla samochodów osobo-
wych i dostawczych

Rada Osiedla Wielopole Działka obok placu zabaw przy 
ul. Tracza

Projekt przewiduje około 40-50 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych oraz oświe-
tlenie z monitoringiem parkingu i placu zabaw. Parking w tym miejscu jest konieczny ze względu na brak miejsc 
do parkowania w tej części osiedla Wielopole, potrzebny jest również monitoring i oświetlenie ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw.

100 000,00 zł

3 Remont nawierzchni drogi wraz 
z instalacją oświetlenia ulicznego 
przy ulicy Wyspiańskiego

Radna Miasta Tarnobrzeg 
Anna Pekar

Teren od budynku Urzędu Sta-
tystycznego do ulicy Poruczni-
ka Tracza

Projekt zakłada remont nawierzchni drogi, który przyczyni się do podniesienia stanu bezpieczeństwa. Lampy 
oświetleniowe wyeliminują przypadki dewastacji samochodów zaparkowanych w zupełnych ciemnościach, 
podniosą stopień bezpieczeństwa mieszkańców oraz zmniejszą bezkarność dewastujących pobliski plac zabaw 
i garaże.

100 000,00 zł

SIarkoWIec
1 Modernizacja Placu Zabaw Przed-

szkola nr 15 przy ul. Św. Barbary
Zarząd Osiedla Siarkowiec, 
Radny Miasta Łukasz Nowak  
i Radna Miasta Tarnobrzega 
Anna Pekar

Osiedle Siarkowiec, Przed-
szkole nr 15 przy ul. Św. 
Barbary

Zadanie przewiduje poprawę bazy dydaktycznej przedszkola. Budowa nowego placu zabaw jest niezbędna ze 
względu na jego obecny stan.

60 000,00 zł

2 Budowa brakującego odcinka ścież-
ki rowerowej przy ul. Św. Barbary 
oraz budowa sześciu miejsc parkin-
gowych

Zarząd Osiedla Siarkowiec, 
Radny Miasta Łukasz Nowak

Osiedle Siarkowiec, ul. Św. 
Barbary

Zadanie przewiduje remont istniejącego zniszczonego chodnika i budowę ścieżki rowerowej lub utworzenie 
ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę sześciu miejsc parkingowych przy wejściu do ogrodów działkowych.

100 000,00 zł

3 Budowa skweru rekreacyjnego i 
rozbudowa siłowni na świeżym po-
wietrzu przy ul. Kopernika

Zarząd Osiedla Siarkowiec, 
Radny Miasta Łukasz Nowak

Osiedle Siarkowiec, plac przy 
siłowni na ulicy Kopernika

Zadanie przewiduje budowę alejek spacerowych z ławeczkami, betonowymi stołami do Ping Ponga oraz stolicz-
kami szachowymi. Ma również zawierać nasadzenia drzew oraz krzewów. Projekt będzie uzupełnieniem placu 
rekreacyjnego osiedla czyli boiska sportowego, siłowni oraz przyszłego placu zabaw budowanego przez TTBS.

100 000,00 zł

4 Budowa Alejki Spacerowej przez 
działki

Zarząd Osiedla Siarkowiec, 
Radny Miasta Łukasz Nowak

Osiedle Siarkowiec Zadanie przewiduje utworzenie alejki spacerowej dla działkowców i mieszkańców osiedla Siarkowiec. Alejka 
ma tworzyć oświetlony szlak pieszo - rowerowy wyposażony w ławki.

100 000,00  zł

mokrZySZóW
1 Przebudowa ulicy Siewna – Zaułek Zarząd Osiedla  Mokrzyszów Osiedle Mokrzyszów drogi 

wewnętrzne
Zadanie przewiduje wykonanie podbudowy ulicy, ponieważ znajdują się w ścisłym centrum bez żadnych 
nawierzchni, w czasie opadów deszczu są nieprzejezdne.

100 000,00 zł

2 Budowa siłowni napowietrznej 
przy stadionie

Zarząd Osiedla  Mokrzyszów Teren przy stadionie i placu 
zabaw na Osiedlu Mokrzyszów

Zadanie przewiduje zamontowanie urządzeń. Inwestycja ta znacznie podniesie sprawność fizyczną a także 
zdrowotną najmłodszych, spędzających czas  wolny na obiekcie. Wykonanie projektu będzie służyć całej naszej 
społeczności a szczególnie dzieciom i młodzieży

100 000,00 zł

3 Przebudowa ulicy wewnętrznej 
„Glinkowa”

Zarząd Osiedla  Mokrzyszów Osiedle Mokrzyszów Zadanie przewiduje przebudowę ulicy wewnętrznej Glinkowa (wykonanie podbudowy oraz położenie asfaltu). To 
przedsięwzięcie znacznie poprawi poruszanie się do nowo wybudowanych domów, a jednocześnie  działkowicze  
będą korzystać z dojazdu do ogrodów działkowych.

100 000,00 zł

4 Ładne centrum Mokrzyszowa wizy-
tówką Tarnobrzega

Stowarzyszenie MOKRZY-
SZÓW w Tarnobrzegu

Os. Mokrzyszów- centrum przy 
Domu Osiedlowym zbieg ulic 
H. Sienkiewicza, ks. T. Chroba-
ka i Chłopskiej

Projekt zakłada wykonanie zagospodarowania centrum osiedla Mokrzyszów, w tym remont zabytkowej figury, 
wykonanie odwodnienia i przekładki drogowej, wybrukowanie placu, wykonanie parkingów przy Domu Osiedlo-
wym i wzdłuż ul. Chłopskiej. Organizację ruchu pieszego przez wykonanie chodników, oświetlenie placu, zamon-
towanie ławek i projektu zieleni wokół centrum oraz nowego placu zabaw, wykonanie zmiany kierunku ruchu na 
drogę jednokierunkową ul. Chłopska do ul. Zaułek. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zaułek. Poprawę 
dojazdu samochodów zaopatrzenia do sklepu „SEZAM” przez odwodnienie, wybrukowanie lub asfaltowanie 
terenu za domem osiedlowym. Usprawnienie działania monitoringu zamontowanego na domu osiedlowym.

100 000,00  zł

1 Bez barier - budowa klatki scho-
dowej przy budynku Polskiego 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym

Radny Miasta 
Tarnobrzega  

Dariusz Bożek

Tarnobrzeg,
 ul. Niepodległości 2

Zadanie przewiduje dobudowę klatki schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku koła PSOUU. Budynek jest 
zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka, co wymusza konieczność dobudowania dodatkowej klatki schodowej 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom go użytkującym. Brak realizacji dobudowy klatki schodowej spowoduje 
wyłączenie budynku i jego zamknięcie przez straż pożarną. Nastąpi wówczas zamknięcie jedynego w Tarnobrzegu 
ośrodka przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

90 000,00 zł

2 Ulica Sielecka - chodnik z kostki 
brukowej od 0 + 000 – km 0 + 475

Przewodniczący 
osiedla Sielec 

Michał Wiącek

ul. Sielecka W obecnej infrastrukturze ul. Sielecka nie posiada chodnika dla pieszych,  fakt ten sprowadza na uczestników ruchu 
duże niebezpieczeństwo Chodnik będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla.

100 000,00 zł

3 Opracowanie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
osiedla Nagnajów

Paweł Sitnik Teren osiedla Nagnajów Zadanie przewiduje Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Nagnajów. Aktualnie 
obowiązujący MPZP nie jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb osiedla oraz utrudnia jego rozwój. Wobec powyższego 
niezbędne jest opracowanie nowego  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

50 000,00 zł

4 Opracowanie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
„Borów”

Paweł Sitnik Północ osiedla Piastów 
(pomiędzy al. Warszaw-
ską, ul. Litewska i Lasem 

Zwierzyniec)

Zadanie przewiduje Opracowanie Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego „Borów”. Opracowanie MPZP 
„Borów” pozwoli na ułatwienie i przyspieszenie procesu budowy domów jednorodzinnych oraz obiektów usługowych 
na jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów miasta Tarnobrzega.

50 000,00 zł

Lista projektów osiedlowych zaopiniowanych negatywnie


