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Szanowni Pañstwo, min¹³ rok od czasu, kiedy sk³ada³em
œlubowanie jako prezydent miasta Tarnobrzega, rok od momen-
tu, kiedy przedstawia³em swój program wyborczy. To odpo-
wiednia chwila, aby dokonaæ pierwszego podsumowania i czas
na refleksjê nad tym, które ze z³o¿onych obietnic uda³o siê
ju¿ zrealizowaæ, a które wymagaj¹ jeszcze pracy, aby mo¿na
je by³o w pe³ni wcieliæ w ¿ycie.

Jako kandydat startowa³em pod dwoma has³ami wyborczym
- „Przywrócê Tarnobrzegowi normalnoœæ”, „Otworzê miasto dla
przedsiêbiorców”. Chcia³bym dziœ odnieœæ siê do nich w tym
krótkim podsumowaniu.

Pierwsze z hase³ sugerowa³o, ¿e w naszym mieœcie istnia³
wyraŸny kryzys zaufania wobec w³adz miejskich. Zbyt wolny
rozwój, brak pracy, to wszystko rodzi³o rozgoryczenie miesz-
kañców. Deklaruj¹c powrót do normalnoœci mia³em na celu
przywrócenie wiary w to, ¿e dziêki wspólnemu wysi³kowi
i determinacji sprawimy, ¿e nasze miasto bêdzie siê rozwijaæ.
Prowadzenie konsultacji spo³ecznych, polegaj¹ce na osobistym
kontakcie z mieszkañcami Tarnobrzega w sprawach dla nich
wa¿nych, by³o jedn¹ z istotnych obietnic, która mia³a spra-
wiæ, ¿e do naszego miasta normalnoœæ powróci. Staram siê to
has³o realizowaæ ka¿dego dnia swojej pracy dla Was
i dla dobra naszego miasta. Temu celowi podporz¹dkowany
by³ mój program wyborczy.

Drodzy Mieszkañcy Tarnobrzega!
W moim programie by³o wiele konkretnych obietnic. Nie-

które z nich, jestem przekonany, zadecydowa³y o tym, ¿e
powierzyliœcie mi kredyt zaufania. Do najwa¿niejszych mo¿-
na zaliczyæ: podjêcie intensywnych dzia³añ w celu pozyski-
wania inwestorów, kompleksowa opieka nad pozyskanymi
inwestorami, wiêkszy katalog ulg podatkowych, œcis³a wspó³-
praca ze spó³dzielniami mieszkaniowymi na rzecz poprawy
infrastruktury miasta, zdecentralizowanie zarz¹dzania pla-
cówkami oœwiatowymi przez przywrócenie rzeczywistych
uprawnieñ dyrektorom, doposa¿enie bibliotek, rozwój szkol-
nictwa zawodowego, programy bezp³atnych szczepieñ i wie-
le, wiele innych, a które uda³o nam siê zrealizowaæ w ci¹gu
tylko tego pierwszego roku.

Nie uczyni³em jednak tego wszystkiego sam. Uda³o siê
zbudowaæ zespó³ ludzi, którzy razem ze mn¹ pracuj¹ nad re-
alizacj¹ za³o¿eñ mojego programu. Du¿o pracy jeszcze przed
nami. Potrzebujemy Pañstwa ¿yczliwoœci i zaufania, a my ze
swojej strony deklarujemy do³o¿yæ wszelkich starañ, aby sto-
j¹ce przed nami trudne zadania realizowaæ sumiennie i rze-
telnie, najlepiej jak potrafimy.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
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Przedmiotem projektu był remont 19
dróg gminnych (ul. Przechodnia, Zgodna,
Młynarska, Wałowa, Dąbie, Parkowa,
Łąkowa, Bat. Chłopskich, Szklana, Kopa-
nina, Krańcowa, Cicha, Nizinna, Kolejowa,
Zaciszna, Ogrodowa, Słomki, Dąbrowa,
Żabia i Wiosenna), zniszczonych w wyniku

W ramach II etapu modernizacji dróg
gminnych, zniszczonych w wyniku powo-
dzi, w 2015 r. nowa nawierzchnia bitu-
miczna pojawiła się lub została wyremon-
towana na kilkunastu gminnych ulicach.
Często przy okazji tych prac wzmacniano
skarpy, wykonywano nowe zjazdy i utwar-
dzano pobocza. Prace wykonano na: ul.
Przechodnia (119 m), ul. Zgodna (dł. 117
m), ul. Młynarska (dł. 276,20 m), ul. Wa-
łowa (dł. 900 m), ul. Dąbie (dł. 2381,5 m),
ul. Parkowa (dł. 908 m), ul. Łąkowa (dł.
129 m), ul. Bat. Chłopskich (dł. 420 m),
ul. Szklana (693 m), ul. Kopanina

PROJEKTY UNIJNE DOFINANSOWANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-13

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

powodzi w 2010 r. Wartość zadania to 7 mln
607 tys. 16 zł 61 gr, z czego dofinansowanie
wyniosło 6 mln 17 tys. 862 zł 21 gr. (po-
ziom dofinansowania 100%, w tym 85 %
EFRR oraz 15% Budżet Państwa).

Koszty niekwalifikowane pokryte
z budżetu gminy to 527 tys. 296 zł 35 gr.

(dł. 85 m), ul. Krańcowa (dł. 86 m), ul.
Cicha (dł. 211,4 m), ul. Nizinna (dł. 1414,7
m), ul. Kolejowa (dł. 422,8 m), ul Zacisz-
na (nawierzchnia na dł. 281 m, zjazdy na
dł. 524 m), ul. Ogrodowa (dł. 195,5 m),
ul. Słomki (budowa odwodnienia pasa dro-
gowego poprzez wykonanie kratek ście-
kowych i przykanalików oraz budowa
chodnika na dł. 500 m), ul. Dąbrowa (re-
mont na dł. 211 m), ul. Wiosenna (dł.
390,90 m), ul. Żabia (dł. 403,95 m).

Łącznie w r. 2015 wyremontowano
10,715 km za 2 mln 985 tys. 706 zł
93 gr.

Projekt pierwotnie obejmował remont
10 dróg powiatowych (ul Polna, Podwale,
Grobla, Piętaka, Długa, Sowia, Truskawko-
wa, Plac Ludowy, Matki Kolumby Białec-
kiej, Sielecka) o łącznej długości 9,91 km.
Po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkow-
skiego, dodatkowo wyremontowano ul. Ką-
pielową oraz Dzikowską. Zakres rzeczowy
obejmował m.in. remont nawierzchni, utwar-
dzenie poboczy, udrożnienie przepustów
oraz wzmocnienie rowów i zjazdów. W
związku z wystąpieniem oszczędności po-
przetargowych, powstałych po wyłonieniu
wykonawców robót budowlanych, gmina
Tarnobrzeg uzyskała zgodę Urzędu Marszał-
kowskiego na rozszerzenie zakresu rzeczo-
wego projektu o dodatkowe elementy, które
wzmacniają powstałą infrastrukturę. W ra-

W 2015 roku, w ramach II etapu mo-
dernizacji dróg powiatowych, ogółem
zostało wyremontowanych 10,246 km
dróg za 1 mln 629 tys. 495 zł 93 gr. Były
to: ul. Długa (ułożenie nawierzchni bi-
tumicznej na dł. 2,379 km), ul. Polna (na-
wierzchnia bitumiczna na dł. 822 m i
zjazdy z nawierzchni bitumicznej oraz
wzmocnienie rowów na dł. 2,931 km),
ul. Podwale (wzmocnienie rowów po-
przez wyłożenie ich elementami betono-
wymi na dł. 588 m), ul. Sielecka
(wzmocnienie rowów oraz wykonanie
nawierzchni poboczy z kostki brukowej

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

mach drugiego etapu ulepszone zostały na-
wierzchnie, poprzez wykonanie nawierzch-
ni bitumicznych na odcinkach tłuczniowych.
Dodatkowo udrożnione zostały przepusty
oraz wzmocniono rowy i zjazdy. Trzeci etap
zadania uwzględniał remont kolejnego od-
cinka ul. Kąpielowej. W ramach robót umoc-
niono rowy przydrożne na odcinku 300 m,
udrożniono przepusty pod zjazdami, wyre-
montowano zjazdy oraz odwodnienie linio-
we poprzez ułożenie ścieku betonowego.

Wartość całego zadania: 7 mln 267 tys.
928 zł 94 gr, wartość dofinansowania: 7 mln
108 tys. 680 zł 79 gr. Poziom dofinanso-
wania: 100%, w tym 85 % EFRR i 15%
Budżet Państwa. Koszty niekwalifikowa-
ne pokryte z budżetu gminy: 159 tys. 248
zł 15 gr.

na dł. 1,112 km), ul. Sowia (odwodnie-
nie liniowe na dł. 107 m), ul. Grobla
(zjazdy do posesji na dł. 879 m), ul.
Kolumby Białeckiej (ułożenie na-
wierzchni bitumicznej na dł. 216 m), ul.
Plac Ludowy (nawierzchnia bitumiczna
na dł. 116 m), ul. Piętaka (remont zjaz-
dów, wzmocnienie dna i skarp rowów na
dł. 589 m), ul. Truskawkowa (remont
zjazdów poprzez ułożenie nawierzchni
bitumicznej na dł. 1,007 km), ul. Kąpie-
lowa (odwodnienie, wzmocnienie ro-
wów i remont zjazdów z kostki bruko-
wej na dł. 322 m).

ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU DLA OSP
Zakup nowego, lekkiego samochodu ra-

towniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej na os. Dzików. Zgodnie z umową
dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie, gmina uzy-

skała 30 tys. zł na zakup samochodu ratowni-
czo-gaśniczego. Całkowity koszt „Dzikusia”
to 138 tys. 890 zł, do którego Zarząd Woje-
wódzki OSP dołożył 50 tys. zł.

TARNOBRZESKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

Wartość inwestycji: 411 tys. 723 zł 48
gr, dotacja z ministerstwa: 120 tys. zł.
Celem inwestycji był remont schodów
zewnętrznych Zamku Dzikowskiego od stro-
ny północno-wschodniej. Zakres rzeczowy
obejmował roboty drogowe (opaska i chod-

ZAMEK W DZIKOWIE: WYKONANIE PRAC ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ
BUDYNKU ZAMKU, WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU

PAŁACOWO-PARKOWEGO

nik z kostki granitowej, okładziny kamien-
nych schodów z granitu palonego) oraz pra-
ce kamieniarskie (balustrady kamienne, uzu-
pełnienie okładzin kamiennych, tynków ze-
wnętrznych i malowanie części podpiwni-
czonej zamkowego tarasu).

REMONT BASENU PŁYWACKIEGO NA TERENIE MOSIR
5 listopada gmina zakończyła remont,

współfinansowany z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej, w ramach Programu Moder-
nizacji Infrastruktury Sportowej. Inwestycja
obejmowała remont dwóch brodzików wraz

z wymianą filtrów, remontem pomieszczeń
technicznych oraz szatni. Całkowity koszt za-
dania wyniósł 981 tys. 540 zł, a dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki to
kwota 341 tys. 600 zł.

BUDOWA TRZECH KORTÓW DO TENISA ZIEMNEGO
WRAZ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO-SANITARNYM

W maju gmina złożyła dokumenty pro-
jektowe do Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Inwestycja ujęta została w Wieloletnim
Programie Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Podkarpackiego i pozytywnie za-
opiniowana przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Przedmiotowy
projekt obejmuje budowę trzech kortów te-
nisowych ze sztuczną nawierzchnią wraz z
oświetleniem, trybuną oraz zapleczem szat-
niowo-sanitarnym. Obiekt zlokalizowany

będzie na terenach rekreacyjnych przy ul.
Zwierzynieckiej.

Szacunkowy koszt inwestycji to 1 mln
724 tys. 763 zł 69 gr. Gmina otrzyma dofi-
nansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, w ramach Programu Rozwoju Re-
gionalnej Infrastruktury Sportowej, w kwo-
cie 300 tys. zł. Zakończenie prac planowane
jest na drugi kwartał r. 2016.

Projekt realizowany w ramach progra-
mu „Infrastruktura i Środowisko”

Gmina Tarnobrzeg zakończyła w czerw-
cu 2015 roku ostatni z etapów inwestycji pn.:
Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technolo-
giczny finansowanej w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na
lata 2007-2014.

W ramach przedmiotowego zadania
gmina wykonała ścianki działowe oraz
aranżacyjne w pomieszczeniach inkubato-
ra technologicznego przystosowując po-
wstałą w pierwotnym zakresie infrastruk-
turę biurową do aktualnego zapotrzebowa-
nia na rynku inwestycyjnym. Ponadto za-
kupiła kontenery biurowe i socjalne do jed-
nej z hal przemysłowych wydzielając ją tym
samym jako odrębną powierzchnię pod
wynajem. Kolejnym elementem było wy-
konanie prac budowlanych w zakresie uło-
żenia chodników, opaski wokół budynków
oraz położenia kanału teletechnicznego
wraz ze światłowodem oraz zasilaniem do
monitoringu oraz zakupionych szlabanów
wjazdowych. W ramach ostatniego etapu
Beneficjent doposażył również pomiesz-
czenia serwerowni w sprzęt informatyczny
i system chłodzenia, jak również zakupił i
zainstalował system monitorowania ko-

Zadanie polegało na opracowaniu
planu, zgodnie z wytycznymi konkursu
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. W ramach
projektu, stworzona została baza da-
nych, pozwalająca na ocenę gospodarki
energią gminy oraz inwentaryzację i
stworzenie mapy emisji gazów cieplar-

nianych, wraz z przeszkoleniem dwóch
osób. Odbyły się też szkolenia dla pra-
cowników Urzędu Miasta na temat pro-
blematyki związanej z tworzeniem,
wdrażaniem i monitorowaniem planów
gospodarki niskoemisyjnej.

Wartość projektu: 66 tys. 420 zł, dofi-
nansowanie: 56 tys. 457 zł.

OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

tłowni SMOK. Ostatnim elementem zada-
nia było doposażenie powierzchni przemy-
słowych inkubatora oraz hali w instalację
sprężonego powietrza oraz instalację elek-
tryczną, tj. szynoprzewody oraz gniazda
trójfazowe.  Beneficjent wykorzystał po-
wstałe oszczędności poprzetargowe na
przeprowadzenie dodatkowych działań w
zakresie promocji powstałej infrastruktury
poprzez wykonanie wizualizacji 3D dla
Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego oraz wykonanie oraz
rozpropagowanie listów intencyjnych.
Koszty tych działań ukształtowały się na
poziomie 2 mln 434 tys. zł z czego dofi-
nansowanie wyniosło ok. 1 mln 600 tys.
zł. Wskazany powyżej zakres wykonany
został w 2015 roku.

Aktualnie w obiektach TPPT zlokalizo-
wanych jest 13 podmiotów gospodarczych,
które zainwestowały kapitał w wysokości 3
mln 540 tys. 646 zł. Rozwój działalności tych
firm przyczynił się do powstania 63 nowych
miejsc pracy.

Całkowity koszt inwestycji to 33 mln
83 tys.  980 zł. Fundusze UE oraz budżet
Państwa pokrył sumę 23 mln 40 tys. 392 zł.
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CHODNIK Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ W CIĄGU

UL. SŁOMKI NA OS. DZIKÓW

Chodnik z kostki betonowej brukowej
ma długość 478 metrów bieżących i szero-
kość 2 metrów bieżących i powierzchnię 956
m kw. Przy okazji tej wykonano zjazd z kost-

ki betonowej o pow. 21 m kw. zatokę auto-
busową o pow. 114 m kw.

Koszt: 155 tys. 624 zł 8 gr.

Budowa ciągu chodnikowego z kostki
brukowej betonowej o szerokość 2 mb i po-
wierzchni 3 597,40 m kw, budowa zjazdów
z kostki brukowej betonowej. Wykonanie
odwodnienia ulicy oraz chodnika ściekami
drogowymi z kostki brukowej betonowej po-

ODBUDOWA I REMONT UL. JĘDRALA I WĘGLA – II ETAP
przez studzienki ściekowe uliczne betono-
we z osadnikiem. Budowa oświetlenia ulicz-
nego typu pakowe.

Koszt: 2 mln 315 tys. 387 zł 62 gr.

Budowa drogi wewnętrznej lokalnej o
nawierzchni z kostki betonowej o szeroko-
ści zmiennej od 4,5 do 5 m i długości 990,2
mb wraz z poboczami, odwodnieniem drogi
poprzez spadki jednostronne do rowów przy-

PRZEBUDOWA  WEWNĘTRZNEJ BOCZNEJ
OD UL. MIŁEJ NA OS. MOKRZYSZÓW

drożnych i budową oświetlenia typu ulicz-
nego i parkowego.

Koszt: 625 tys. 16 zł 54 gr.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JACHOWICZA I UL. SZKOLNEJ
Na ul. Jachowicza zmieniła się na-

wierzchnia jezdni, parkingów i chodników
wraz ze zjazdami: wszystko to pokryła kost-
ka betonowa. Ulicę odwodniono, przebudo-
wano oświetlenie ulicznego na parkowe. Bu-
dową ronda z kostki betonowej. Przebudo-

wa ul. Szkolnej w zakresie nawierzchni jezd-
ni i chodnika z kostki betonowej.

Koszt: 594 tys. 451 zł 07 gr, w tym
dofinansowanie w kwocie: 260 455,00 zł.

Sygnalizacja świetlna powstała na
skrzyżowaniu ul. Wisłostrada z ul. Zakła-
dową i ul. Nadwiślańską. Składa się nań
łącznie 29 różnego typu sygnalizatorów oraz

Chodnik o szer. 2 m został wykonany z
kostki betonowej wraz odwodnieniem po-
wierzchniowym. W ramach prac umocnio-
no skarpy rowów płytami betonowymi,

maszty. Przy tej okazji wykonany
został chodnik z kostki betonowej oraz ozna-
kowanie poziome i pionowe.

Koszt: 305 tys. 885 zł 82 gr.

OZNAKOWANIE AKTYWNE NAD PRZEJŚCIAMI DLA PIESZYCH
NA UL. WISŁOSTRADA, OS. NAGNAJÓW

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ZAKŁADOWEJ
przebudowano zjazd, wykonano oznakowa-
nie poziome i pionowe oraz remont przepu-
stu.

Koszt: 171 tys. 675 zł 17 gr.

PARKING PRZY KLASZTORZE
UL. PIĘTAKA W OSIEDLU WIELOWIEŚ

Zatoka parkingowa przy szkole została
powiększona o 5 stanowisk postojowych, a
przy murze Klasztoru Dominikanek

– 11 stanowisk postojowych. Koszt zada-
nia: 64 tys. 39 zł 77 gr.

240 metrów, od budynku banku do wie-
żowców, zostało zmodernizowane: przebu-
dowano zarówno jezdnię i miejsca postojo-
we (nowa podbudowa i nawierzchnia z kost-
ki brukowej), jak i rozbudowano chodniki
(remont istniejących, wykonanie nowych na-

wierzchni z kostki brukowej). Pojawiły się
nowe studzienki ścieków i wpusty uliczne,
które zostały włączone do istniejącego sys-
temu odwodnienia.

Koszt: 472 tys. 320 zł

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. E. ORZESZKOWEJ

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. B. PRUSA
(OD UL. ZWIERZYNIECKIEJ DO UL. M. DĄBROWSKIEJ
ORAZ OD UL. M. DĄBROWSKIEJ DO KOŃCA ODCINKA)

Jezdnia i miejsca postojowe zyskały
nową podbudowę i nawierzchnię z kostki
brukowej. Chodniki zostały wyremontowa-

ne oraz dobudowane, z kostki brukowej.
Przybyło też parkingów. Koszt: 724 tys. 501
zł 32 gr

REMONT I PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 871
UL. SIKORSKIEGO W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA Z UL. KOPERNIKA

I WYSPIAŃSKIEGO

Inwestycja zrealizowana przy udziale
funduszy z Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju obejmowała: wykonanie podbu-
dowy, remont warstw bitumicznych, wymia-
nę krawężnika, wymianę opaski przykrawęż-
nikowej wraz z obrzeżem. Przebudowa z
kolei: wymianę pętli indukcyjnych związa-

nych z remontem warstw bitumicznych,
zmiana lokalizacji sygnalizatorów, montaż
detekcji wizyjnej, przebudowa okablowania.

Koszt: 1 mln 484 tys. 149 zł 9 gr.
w tym dofinansowanie: 360 tys. 642 zł.

Koszt budowy to kwota brutto 3 mln 735
tys. 232 zł 92 gr. Przedsiębiorstwo Robót In-
żynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z Olsz-

REMONT POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE I KLATCE SCHODOWEJ
SKRZYDŁA WSCHODNIEGO ZAMKU DZIKOWSKIEGO

W ramach adaptacji zespołu parko-
wo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb
Muzeum Historycznego Miasta Tarno-
brzega, kompleksowo wyremontowano
pomieszczenia I piętra i klatki schodowej
skrzydła wschodniego za 282 tys. 149 zł
70 gr. Z kolei kolejny remont w pomiesz-

czeniach nr 119-127 kosztował 262 tys.
116 zł 33 gr.

Nowe place zabaw powstały: przy „Ma-
rinie” oraz na osiedlach: Ocice,
Zakrzów, Nagnajów, Sielec.

Koszt to 482 tys. 832 zł 32 gr.
BUDYNEK SOCJALNY PRZY UL. M. DĄBROWSKIEJ

tyna zbudowało „budynek mieszkalny zabu-
dowy wielorodzinnej, socjalny”
razem ze wszelkimi instalacjami.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO
OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SOKOLĄ

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOCHANOWSKIEGO
Ulica Słowackiego zyskała nową na-

wierzchnię jezdni i nowe miejsca postojo-
we. Przebudowane zostały: chodniki (kost-

ka betonowa), zjazdy, oświetlenie uliczne na
parkowe.

Koszt: 265 tys. 915 zł 77 gr.

PRZEBUDOWY:
- chodnik w ciągu ul. Żeromskiego.
Trwa przebudowa chodnika o szeroko-

ści 2 metrów bieżących na długości 136 me-
trów bieżących o nawierzchni z kostki bru-
kowej betonowej wraz z wjazdami po jed-
nej stronie oraz remont opaski i wjazdów z
kostki brukowej betonowej po drugiej stro-
nie jezdni. Umowa została podpisana na
kwotę 53 tys. 716 zł 56 gr.

- drogi wewnętrzne: dojazd do bloków
przy ul. Kopernika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Trwają prace projektowe w zakresie
przebudowy istniejących dróg wewnętrznych
pomiędzy blokami, łącznie z drogą we-
wnętrzną dojazdową ul. Św. Barbary. Remont
istniejących i budowa nowych stanowisk po-
stojowych (w ilości ok.150). Wyremontowa-
ne zostaną ciągi chodnikowe, oświetlenie
uliczne, a rozbudowana i wyremontowana zo-
stanie kanalizacja deszczowa.

- Plac Targowy przy ul. Kwiatkow-
skiego.

W związku z interwencjami kupców,

dotyczącymi złej lokalizacji stoisk handlo-
wych, prezydent zobligował podległe służ-
by do zmiany usytuowania spornych stano-
wisk handlowych, wraz z dostosowaniem
wysokości stołów, do potrzeb osób handlu-
jących. W kolejnym etapie znalazł się za-
kup i montaż zaplecza kontenerowego wraz
z wyposażeniem (toalety i przebieralnie).

REMONTY:
- elewacja budynku Muzeum Histo-

rycznego Miasta Tarnobrzega przy
ul. Pawłowskiego.

Zakres prac: odbicie tynków wewnętrz-
nych i rozebranie wykładziny ściennej cokołu
z płyt kamiennych, roboty tynkarskie, w tym:
czyszczenie powierzchni ścian, przemurowa-
nie pęknięć, odgrzybianie i impregnacja mu-
rów, tynki renowacyjne, zewnętrzne profile
ciągnione, malowanie tynków, okładziny co-
kołu płyt kamiennych, obróbki blacharskie i
nakrywy murów, izolacja przeponowa pozio-
ma ścian fundamentowych, wykonanie odbo-
ju przy budynku muzeum. Umowa z wyko-
nawcą opiewa na 203 tys. 217 zł 23 gr.
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Zarządzanie oświatą w jednostce samo-
rządu terytorialnego to złożony proces.  Tar-
nobrzeg podobnie jak i inne samorządy bo-
ryka się z problemami wynikającymi z niżu
demograficznego i stosunkowo niskich na-
kładów na zadania związane z edukacją.

Szukając nowych rozwiązań w zakre-
sie prowadzenia efektywnej polityki zarzą-
dzania oświatą, podjęliśmy szereg decyzji.
U początku roku 2015 rozpoczęliśmy dzia-
łania, które mają nam umożliwić świado-
me i racjonalne zarządzanie tym złożonym
systemem. To najważniejsze z nich:

1. Dokonaliśmy obchodu wszystkich
placówek edukacyjnych w mieście i zapo-
znaliśmy się z ich stanem technicznym
i potrzebami.

2. Przeprowadziliśmy analizę finanso-
wa wydatków na oświatę.

3. Zakupiliśmy usługę polegającą na
wykonaniu analizy porównawczej organi-
zacyjnych warunków kształcenia tzw.
audyt organizacyjny.

4. Wprowadziliśmy bon organizacyjny.
5. Zebraliśmy i opracowaliśmy dane

pod szereg projektów unijnych pozwalają-
cych poprawić stan infrastruktury budyn-
ków edukacyjnych. Dane te pozwolą rów-
nież aplikować w różnych programach
i projektach zakładających samodoskona-
lenie zawodowe uczniów i kadry nauczy-
cielskiej.

6. Przygotowujemy strategię dla szkół
zawodowych.

7. Podjęliśmy pierwsze kroki do prze-
kształcenia MOZE w Centrum Usług
Wspólnych

Wszystkie te decyzje pozwalają na
utrzymanie wysokich wyników nauczania
przy równoczesnej racjonalizacji wydat-
ków.

BON ORGANIZACYJNY

Bon organizacyjny jest usługą zmie-
niającą sposób zarządzania placówkami
oświatowymi. To narzędzie pozwalające
automatycznie dopasować schemat organi-
zacyjny placówek do liczby uczniów.
W perspektywie kolejnych lat pozwoli pla-
nować organizację pracy szkół, uwzględ-
niając zmiany wynikające z demografii.
Oprócz korzyści wynikającej z możliwo-
ści sprawiedliwego porównania i ocenie-
nia każdej placówki pod wieloma wzglę-
dami, bon niesie ze sobą również inne
pozytywne zmiany. A są to:

1. odejście od tradycyjnej, negocjacyj-
no-nakazowej metody zarządzania placów-
kami oświatowymi na linii samorząd - dy-
rektor,

2. oddanie dyrektorom szkół autono-
mii w zakresie organizacji zarządzania pla-
cówką,

3. możliwość rzetelnego porównania
szkół dzięki wprowadzonym parametrom
standaryzacji,

4. ułatwienie sprawowania kontroli
nad wydatkamii wprowadzenie świadomej
polityki finansowej.

Ponadto wprowadzenie tej metody za-
rządzania umożliwia lepsze zarządzanie ze
szczebla samorządowego. Pozwala na:

1. szczegółowe porównanie organiza-
cji pracy szkół z uwzględnieniem ich spe-
cyfiki,

2. wskazanie i ustalenie przyczyn róż-
nic w sposobach organizacji szkół,

3. ocenę skali nierówności podziału
środków pomiędzy szkołami,

4. możliwość elastycznego dopasowa-
nia współczynnika organizacyjnego do moż-
liwości mniejszych szkół osiedlowych.

Mówiąc najprościej: bon organizacyjny
pozwala na świadome i precyzyjne zarządza-
nie placówkami, co w konsekwencji pozwoli
na uniknięcie błędnych ocen i niepopularnych
decyzji, jakimi jest zamykanie placówek.

Podjęte decyzje pozwalają na utrzyma-
nie wysokich wyników nauczania przy ra-
cjonalizacji wydatków.

FOTOWOLTAIKA

Kolejną decyzją, pozwalającą na racjo-
nalizację wydatków, było uruchomienie
układów redukcji mocy dla 14 instalacji fo-
towoltaicznych w Tarnobrzegu. Spółka
OPEUS z Płocka za cenę 82 tys. 958 zł za-

instalowała urządzenia, pozwalające dosto-
sować pobór energii z zamontowanych w
ubiegłych latach źródeł fotowoltaicznych.
Urządzenia zamontowane przy budynkach
oświatowych nie były użytkowane ze
względu na ograniczenia, jakie nakłada tzw.
Ustawa Prosumencka, która uniemożliwia
oddawanie nadwyżki wyprodukowanej
energii do sieci podmiotom nie prowadzą-
cym działalności gospodarczej. W chwili
obecnej zamontowane kolektory słonecz-
ne pozwolą na uzyskiwanie tańszej energii
w placówkach oświatowych.

Wykaz szkół i obiektów objętych
programem „FOTOWOLTAIKA”

1. Gimnazjum nr 3,
2. Szkoła Podstawowa nr 4,
3. Szkoła Podstawowa nr 9,
4. Liceum Ogólnokształcące,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
6. Gimnazjum nr ,
7. Gimnazjum nr 2,
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ,
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
10. Zespół Szkół  „Górnik”,
11. Centrum Kształcenia Praktycznego,
12. Szkoła Podstawowa nr 3,
13. Szkoła Podstawowa nr 10,
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

- basen kryty,
- budynek hali sportowo-widowiskowej.

REMONTY
I INWESTYCJE

W 2015 r. ustalono budżet na inwesty-
cje i remonty w oświacie w kwocie
1 mln 290 tys. zł. W ramach tej kwoty wy-
konano następujące działania:

1. Przebudowa boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 8,

2. Termomodernizacja Przedszkola nr
2 oraz Przedszkola nr 7,

3. Ułożenie kostki betonowej wraz
z wymianą części ogrodzenia przy Przed-
szkolu nr 2,

4. Remont dachu na budynku Szkoły
Podstawowej nr 9,

5. Budowa boiska lekkoatletycznego
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1,

6. Remont dachu na budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 wraz z wymianą okien
i ociepleniem sali gimnastycznej,

7. Remont sal gimnastycznych
w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu,

8. Budowa placu zabaw przy niepu-
blicznym Przedszkolu na os. Zakrzów,

9. Wykonanie drenażu opaskowego
wokół budynku Gimnazjum nr 1.

Miesiące wakacyjne są najdogodniej-
szym czasem, w którym można podjąć
większe prace remontowe. W czerwcu b.r.
zwiększono kwotę na inwestycje oświato-
we o 466 tys. 987 zł, z przeznaczeniem
m.in. na wykonanie robót remontowych
w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz
Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół im. Ks.
Stanisława Staszica, w Centrum Kształce-

nia Praktycznego, Szkole Podstawowej nr
7, Szkole Podstawowej nr 10 oraz w Przed-
szkolu nr 17. Ponadto wykonano drenaż
opaskowy wokół budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 9 za 125 tys. zł.

Do pozycji „inwestycje w oświacie”
dołożono 95 tys. 163 zł z przeznaczeniem
na dalsze remonty, w ramach których do
końca roku przewidziano:

1. Roboty remontowe w budynku Gim-
nazjum nr 1: demontaż boazerii, malowa-

nie ścian i sufitu, wykonanie posadzki z wy-
kładziny z tworzyw sztucznych, demontaż
płyt chodnikowych, montaż stojaków na ro-
wery, wykonanie nawierzchni z kostki be-
tonowej. Przygotowanie ścian i sufitów pod
roboty malarskie, malowanie szatni, wy-
miana szyldów zamkowych i klamek
w szatni,

2. Roboty remontowe w budynku Gim-
nazjum nr 2: demontaż posadzek
z płytek PCV, przygotowanie posadzki pod
wykładziny z tworzyw sztucznych, wyko-
nanie posadzki z wykładziny z tworzyw
sztucznych,

3. Roboty remontowe w budynkach:
Przedszkole nr 8: remont dachu, naprawa
obróbek blacharskich, Szkoła Podstawowa
nr , w zakresie: uzupełnienie brakującego
ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia stacji
TRAFO,

4. Wymiana stacji uzdatniania wody
pracującej na potrzeby instalacji centralne-
go ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6.

We wrześniu zabezpieczono kwotę 190
tys. zł na opracowanie oraz aktualizację do-
kumentacji projektowo-kosztorysowych dla
zadań inwestycyjnych w ramach projektu
„Termomodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej miasta” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – oś
priorytetowa III – Czysta Energia, działanie
3.2 Modernizacja energetyczna budynków
oraz na dokumentacje niezbędne dla kolej-
nych projektów. Łącznie w październiku bu-
dżet w dziale „inwestycje i remonty
w oświacie” został zwiększony do kwoty
2 mln 492 tys. 740 zł.

Należy dodać, że w wyniku oszczęd-
ności poprzetargowych  (albo inwestycyj-
nych) dodatkowe 150 tys. zł. przeznaczo-
no na doposażenie przedszkoli. Wśród za-
kupów, których dokonali dyrektorzy pla-
cówek, znalazły się: piec UNOX, siedem
kuchni gazowych, trzy patelnie uchylne ze
stelażem, wyparzacze, szatkownice do wa-
rzyw, miksery, obieraczki z separatorem,
maszynki do mielenia i wiele innych urzą-
dzeń podnoszących bezpieczeństwo i ja-
kość pracy w kuchniach. Oprócz tego za-
kupiono dwie tablice interaktywne, urzą-
dzenie zabawowe z podłożem, karuzelę,
plac zabaw, górkę wspinaczkową, zestawy
nagłaśniające i inne, zgodnie z potrzebami
placówek.

Chcemy spoglądać na oświatę oczami
lokalnej społeczności.

Będziemy prowadzić konsultacje
i rozmowy, aby:

1. Identyfikować oczekiwania odbior-
ców usług edukacyjnych i porównywać je
ze stanem faktycznym,

2.  Wyznaczać pożądane kierunki roz-
woju oświaty w naszym mieście,

3.  Zbierać i analizować informacje
o słabych i mocnych stronach naszych placówek.
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Augustyn Turek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Siarkowiec” w Tarnobrzegu: - Współpraca z miastem ukła-
da się bardzo dobrze. To dopiero początek kadencji nowego
prezydenta, a już zrobiliśmy wspólnie naprawdę bardzo
dużo. Życzyłbym sobie, by w następnych latach ta współ-
praca przebiegała na takim samym poziomie, a dla obydwu
stron, a przede wszystkim dla mieszkańców miasta, będzie
ona niosła wiele korzyści. Ze strony władz miasta jest wiel-
kie zrozumienie dla spraw mieszkańców naszych osiedli.
My tę otwartość miasta doceniamy i chętnie z niej korzy-
stamy. Łatwiej zrobić coś dwóm, czy trzem podmiotom, niż

samemu. Wspólnie z miastem udało się nam zrobić już kilka inwestycji. Wspólnym
finansowym wysiłkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” i miasta jest na
przykład inwestycja na osiedlu Przywiśle -przebudowa ulicy Kosmonautów. Wraz
z miastem i Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową wykonaliśmy ulicę Deku-
towskiego. Zmodernizowaliśmy nie tylko chodniki, ale powstało też całkiem sporo
miejsc parkingowych.  Na modernizację czekają kolejne chodniki, drogi, potrzebne
są nowe miejsca parkingowe. Na pewno w 2016 roku wspólnie z miastem oraz
Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową zrealizujemy duże zadanie, jakim będzie
modernizacja drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Kopernika.

Tomasz Lenard, prezes Tarnobrzeskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Tarnobrzegu: - Tegorocznych inwestycji,
których koszty wykonania ponosiliśmy wspólnie z miastem,
jest naprawdę sporo. Wspólnym dziełem jest m.in chodnik
i otoczenie Biblioteki Pedagogicznej, chodnik przy ul. Ko-
ściuszki. Udało się zrealizować potężne zadania o realiza-
cję których zabiegaliśmy latami, jak modernizacja ul. De-
kutowskiego z budową nowych miejsc parkingowych (za-
danie finansowane wraz z miastem i Spółdzielnią Mieszka-
niową „Siarkowiec”), a także modernizacja, także wraz
z budową parkingów, ul. Orzeszkowej. W nadchodzącym
roku wspólnie z miastem i „Siarkowcem” będziemy koń-
czyć inwestycję przy ul. Prusa, przebudowy doczeka się

chodnik biegnący od banku PKO BP do ul. Zwierzynieckiej, chodnik przy filii MBP
na Serbinowie i przy kościele na Dzikowie. Bardzo ważnym tematem jest moderniza-
cja terenu przy bloku Mickiewcza 1 od strony żłobka, czy podjęty wspólnie z mia-
stem i Spółdzielnią „Siarkowiec” temat przebudowy ul. Kopernika, drogi wewnętrz-
nej za Lukullusem. Jeśli tylko miasto będzie mogło wesprzeć nasze inwestycje,
jeśli będzie otwarte na współpracę, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa za-
wsze chętnie ją podejmie. Razem, jak pokazuje mijający rok, więcej dużych tema-
tów można zrobić niż działając w pojedynkę.

1. Budowa oświetlenia na ul. Orzeszko-
wej i Prusa – budowa linii kablowej ziemnej
wraz z ustojami pod lampy oświetleniowe.

2. Wymiana nawierzchni chodnika
w sąsiedztwie budynku przy ul. Dekutow-
skiego 11.

3. Wymiana nawierzchni chodnika
w sąsiedztwie budynku przy ul. Wyspiań-
skiego 2 oraz budynku Biblioteki Pedago-
gicznej.

4. Budowa parkingu o nawierzchni roz-
bieralnej z kostki brukowej na 59 miejsc po-

stojowych przy ul. Dekutowskiego
w Tarnobrzegu.

5. Remont chodnika od strony północ-
nej i ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie
budynku przy ul. Kościuszki 24 w Tarno-
brzegu.

6. Budowa miejsc postojowych z chod-
nikami i przebudowa zjazdów oraz jezdni
manewrowej na os. Przywiśle: ul. Waryń-
skiego i Kosmonautów.

Udział gminy w inwestycjach wspól-
nych wyniósł 430 tys. zł.

Życzenia „zdrowia, zdrowia i jeszcze
raz zdrowia” składane są chyba przy każ-
dej, zarówno prywatnej, ale i oficjalnej oka-
zji. Zdrowie. Dar nie do przecenienia,
„w zdrowym ciele...” i „szlachetne zdro-
wie...” O tym, jak ważna jest dbałość o jak
najlepsze funkcjonowanie naszego organi-
zmu, a także o tym, że stan zdrowia zależy
nie tylko od genów, rzekomo przekonywać
nie trzeba. Jednak warto wciąż o tym powta-
rzać. Nauka, nauka i profilaktyka. To klucz
do sukcesu. Zdrowotnego, rzecz jasna. Na
profilaktykę i edukację społeczeństwa w tym
właśnie zakresie postawiły władze Tarno-
brzega i zorganizowały wiele działań z za-
kresu profilaktyki.

DO KAŻDEGO
Zdrowia kupić się nie da, a tymczasem

tzw. namioty zdrowia, które w tym roku po-
jawiały się podczas miejskich imprez ple-
nerowych, cieszyły się powodzeniem nie
mniejszym niż największe atrakcje tych im-
prez. Namiot stanął między innymi podczas
tegorocznych Dni Tarnobrzega. - Podczas tej
akcji postawiliśmy na działania profilaktycz-
ne w zakresie chorób układu krążenia, cho-
rób metabolicznych, zaburzeń wzroku i słu-
chu, oraz zaburzeń odżywiania - mówi Bar-
bara Zych, prezydencki doradca ds. zdro-
wia. Wynik? Przebadano około 150 osób.

Niemal tyle samo osób skorzystało
z możliwości uzyskania porad lekarskich pod-
czas Jarmarku Dominikańskiego. Tym razem
namawiano do korzystania z badań profilak-
tycznych, można było porozmawiać z leka-
rzami, zmierzyć ciśnienie, tętno, oddech, roz-
dawano ulotki zachęcające do aktywności fi-
zycznej. - Społeczeństwo chętnie korzysta z
tych akcji, z wiedzy specjalistów - podkreśla
B. Zych. Stąd też pomysł na pogadanki. Z
tymi doradca ds. zdrowia gościła już w wielu
placówkach, m.in. w Domu Dziennego Po-
bytu w Tarnobrzegu, tutejszym Dom Pomo-
cy Społecznej czy Środowiskowym Domu

Samopomocy. Z panią Zych spotkały się też
kobiety zrzeszone w tarnobrzeskim Klubie
Amazonek, a na zaproszenie Stowarzyszenia
Osiedla Ocice o zdrowiu rozmawiała z miesz-
kańcami tego osiedla. Tematyka pogadanek,
chociaż zawsze wokół zdrowia się kręci, nie
oznacza, że jest powielana, nudna i monoton-
na. Podczas spotkań mowa już była i o żywie-
niu zgodnym z grupą krwi, i o promowaniu
diety opartej na odkwaszaniu organizmu, czy
wreszcie o zasadach diety w chorobie wrzo-
dowej.  Podczas pogadanek poruszane są też
takie tematy, jak wpływ używek na stan zdro-
wia w wieku dojrzałym, dieta w depresji, czy
znaczenie higieny w życiu codziennym.

SZKOLĄ…
Tematyce zdrowotnej poświęcano też or-

ganizowane przez magistrat konferencje
i warsztaty. Pierwsze spotkanie odbyło się 31
marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1. Głównym tematem była rola żywienia
oraz ruchu w życiu człowieka. - Zorganizo-
waliśmy pokaz przygotowywania zdrowych
i tanich potraw dla każdej grupy wiekowej
oraz pokaz aktywności ruchowej, także do-
branej odpowiednio do wieku - mówi Barba-
ra Zych. W akcji udział wzięło blisko 140
osób. Organizacyjnie w inicjatywę magistra-
tu włączyło się Przedszkole nr 15, Dom
Dziennego Pobytu, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Młodzież z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika, Zespół Tańca i Ruchu „Fram” z TDK.

Szerokim echem odbiła się dwudniowa
inicjatywa październikowa: konferencja
i warsztaty zdrowia „Zdrowe Życie Tarno-
brzega”, w którą ponownie włączyły się
miejskie placówki, szkoły i przedszkola.
Podczas warsztatów o tym, jak zdrowo i fan-
tazyjnie jeść pokazały przedszkolaki z „15”,
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
oraz podopieczni Środowiskowego Domu

Samopomocy. O tym, że można bez wyrze-
czeń panować nad własną wagą, przekony-
wali uczniowie z LO im. M. Kopernika,
wprowadzając w świat zumby, rumby, cza-
czy i hip-hopu. Nowością były pokazy TAI-
CHI zachęcające do wspólnej aktywizacji.
Dzień wcześniej w auli Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej wykłady o „Żywności
modyfikowanej genetycznie w aspekcie spo-
łecznym i moralnym” wygłosił prof. Lech
Woźniak oraz poseł Kazimierz Gołojuch.
Z kolei o tym, czy na starość kwaśniejemy,
mówił dr nauk med. Lucjan  Langler, a jak
czytać etykiety na produktach, czy zwracać
uwagę na konserwanty opowiedziała dr nauk
biologicznych  Barbara Tęgiewicz.

…I BADAJĄ
Inicjatywy podejmowane przez magi-

strat to nie tylko kampanie edukujące spo-
łeczeństwo w tematyce dbałości o zdrowie,
ale też konkretne kampanie zdrowotne,
podczas których mieszkańcy miasta korzy-
stali z bezpłatnych badań. Dzięki temu oko-
ło stu osób zainteresowało się stanem swo-
ich kości. Badania pod tym katem przepro-
wadzono w specjalnym osteobusie, który
1 sierpnia stanął na rynku naszego miasta.
Celem akcji „Zbadaj swoje kości” było
umożliwienie mieszkańcom wykonanie ba-
dania poziomu gęstości kości oraz przeka-
zanie opisu badania w celu ewentualnej dal-
szej diagnostyki pod kątem osteoporozy.

Pogadanki, warsztaty, konferencje o tematyce prozdrowotnej czy
wreszcie badania profilaktyczne. Tak wygl¹da³ ostatni rok w dziedzinie
zdrowia.

Akcje magistratu nakierowane na bada-
nia profilaktyczne społeczeństwa organizo-
wane są też we współpracy z Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym w Tarnobrzegu.
Pierwsza adresowana była wyłącznie dla ko-
biet w wieku 50–69 lat, a obejmowała bada-
nia mammograficzne i cytologiczne w celu
wczesnej diagnostyki i podjęcia leczenia
w przypadkach zagrożeń chorobowych.
Ostatnia kampania realizowana wspólnie ze
szpitalem skierowana była do dzieci. Pod-
czas akcji „Badanie wad postawy u dziesię-
ciolatków” około 60 dzieci poddano bada-
niom profilaktycznym w celu wykrycia po-
tencjalnych wad postawy i dalszego postę-
powania diagnostycznego.

IGŁY W NATARCIU
Jesienią tego roku ruszyła miejska ak-

cja nieodpłatnego szczepienia maluszków
przeciwko pneumokokom. Wprowadzeniem
do tej zaplanowanej na kilka lat akcji była
konferencja szkoleniowa, w której uczest-
niczyli dyrektorzy przedszkoli i żłobków,
pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej, dyrektorzy placówek opiekuńczych
w Tarnobrzegu, rodzice i opiekunowie dzie-
ci, które mogą zostać poddane szczepieniom,
a także lekarze i pielęgniarki.

Szczepienia miasto oferuje nie tylko
najmłodszym mieszkańcom. Kontynuowa-
na jest akcja nieodpłatnego szczepienia se-
niorów przeciwko grypie.
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Budowa drogi obwodowej miasta
Projekt ma na celu stworzenie dodatko-

wego korytarza transportowego odciążające-
go wewnętrzny układ ulic miasta,
a w szczególności ulicę Sikorskiego (droga
wojewódzka 871). Po wybudowaniu droga
ma stanowić podstawowy ciąg drogowy, który
przejmie ruch na kierunku Rzeszów– Stalo-
wa Wola–Sandomierz, omijając centrum mia-
sta i osiedla mieszkaniowe. Rozpatrywany od-
cinek jest pierwszym etapem budowy obwod-
nicy miasta, która dalej połączy się w przy-
szłości z planowaną drogą ekspresową S–74,
w węźle Wielowieś. Szacunkowa wartość za-
dania to 50 mln zł.

Modernizacja dróg wojewódzkich  nr
871 oraz 758 przebiegających przez mia-
sto.

Projekt zakłada modernizację dróg wo-
jewódzkich przebiegających przez miasto na
odcinkach, które nie były objęte dofinanso-
waniem w poprzednich programach pomo-
cowych UE. Szacunkowa wartość zadania
to 2 mln zł.

Przebudowa ulic: Zakładowej, Stre-
fowej, Chemicznej, Chmielowskiej
i Siarkopolowej

Celem projektu jest przebudowa i mo-
dernizacja dróg znajdujących się w strefie
przemysłowej w Machowie. Szacunkowa
wartość prac to 2 mln zł.

Rewitalizacja terenów zdegradowa-
nych Miasta – Jezioro Tarnobrzeskie

Celem projektu jest budowa infrastruk-
tury, umożliwiającej nadanie zdegradowa-
nym terenom po przemyśle siarkowym no-
wych funkcji turystycznych, rekreacyjnych
i gospodarczych. Projekt zagospodarowania
terenów wokół jeziora obejmuje m.in.: bu-
dowę dróg (ul. Opaskowej I i Opaskowej IV,
ul. Żeglarskiej), ciągów rowerowo-pieszych,
oświetlenia, parkingów, sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wzdłuż ul. Opaskowej I,
Opaskowej IV oraz ul. Żeglarskiej.

Zadanie to zakłada także zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej m.in.
poprzez budowę: toalet oraz pawilonów
sanitarnych, boisk sportowych, punktów ga-
stronomicznych, domków letniskowych, po-
mostów, kei, slipów, falochronu, wież dla ra-
towników, campingu, pola namiotowego
i karawaningowego wraz z pawilonami sa-
nitarnymi oraz zagospodarowanie po-
wierzchni pod łowiska wędkarskie.

Przewidywany czas realizacji to lata
2016-18. Wartość projektu wynosi 27 mln
zł, a dofinansowanie UE to 22,95 mln zł.

Rozwój działalności Domu Dzienne-
go Pobytu poprzez zwiększenie miejsc opie-
ki i zakresu świadczonych usług

Projekt polega na przebudowie budyn-
ku przy ul. Sandomierskiej 8 w celu stworze-
nia filii Domu Dziennego Pobytu i zwiększe-
nia liczby miejsc dla podopiecznych.

solą, która będzie łączyła się z istniejącą salą
do gimnastyki na pierwszym piętrze hali
sportowej. W doprojektowanym łączniku
zlokalizowane zostaną pomieszczenia szat-
niowo-sanitarne, podwójne moduły szatnio-
we dla mężczyzn i kobiet oraz zespoły sani-
tarne z natryskami i brodzikami do odkaża-
nia stóp. Hall wejściowy będzie służył jako
centralny element komunikacyjny z ze-
wnątrz, jak i przez łącznik z istniejącym ba-
senem.

Koszt rozbudowy basenu oszacowano
na kwotę ok. 5 mln zł.

niejącą ścieżką rowerową, remont istnieją-
cego oświetlenia parkowego z uzupełnie-
niem słupów, mała architektura (kosze,
ławki) i stała organizacja ruchu – znaki dro-
gowe pionowe i poziome.

W 2016 roku...
Budowa placów zabaw: nad Jeziorem

Tarnobrzeskim i na osiedlu Mokrzyszów.
Doposażenie dwóch placów zabaw

w urządzenia dla dzieci niepełnospraw-
nych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim i za
Szkołą Podstawową nr 4

Doposażenie dwóch siłowni w urzą-
dzenia dla osób niepełnosprawnych: przy
ul. Kopernika i Prusa.

W latach 2016-2017 prezydent Miasta
Tarnobrzega planuje budowę pumptrack
w obrębie szkoły podstawowej na osiedlu
Serbinów.

W 2016 roku gmina Tarnobrzeg zło-
ży wniosek na dofinansowanie „projek-
tu parasolowego” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-20.
Będzie dotyczył OZE: Odnawialnych
Źródeł Energii.

Gmina będzie się starać o dofinan-
sowanie wykonania mikroinstalacji
OZE, z których korzystać będą gospo-
darstwa domowe z terenu gminy. Ener-
gia wytworzona w ten sposób powinna
być zużyta na własne potrzeby gospo-
darstw domowych, a tylko jej niewyko-
rzystana część może być wprowadzona
do sieci elektroenergetycznej.

Ostatecznymi odbiorcami projektu
będą osoby fizyczne, mieszkańcy Tarno-
brzega. Gmina, jako jednostka samorzą-
du terytorialnego, pełnić będzie rolę po-
średnika i operatora projektu. Maksymal-
ne dofinansowanie wykonania mikroin-
stalacji wynosi 85 %, co znaczy, że wkład
własny gospodarstwa domowego wyno-
sił będzie nie mniej niż 15 % wartości
zadania. Dofinansowanie przyznawane
jest w formie bezzwrotnej dotacji pocho-
dzącej z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Dotacja bezzwrot-
na nie jest formą kredytu.

– Już na tym etapie wiele osób
pyta, czy w związku z chęcią uczest-
nictwa w projekcie, będą musieli za-
ciągać kredyt. W tym wypadku nie ma
takiego obowiązku, ponieważ jest to
dotacja celowa – wyjaśnia prezydent
Grzegorz Kiełb: – Pytania mieszkań-
ców na temat kredytów pochodzą z
funkcjonujących w ostatnich latach
mechanizmów finansowych „Prosu-
ment”, czy kredyty z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, gdzie było można ubie-
gać się o dotację połączoną z kredytem

DOFINANSOWANIE
UNIJNE

PROGRAM ROZWOJU
REGIONALNEJ

INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ

– MINISTERSTWO
SPORTU

I TURYSTYKI
Gmina Tarnobrzeg planuje uzyskać dofi-

nansowanie z funduszy Ministerstwa Sportu
i Turystyki, w ramach Programu Rozwoju Re-
gionalnej Infrastruktury Sportowej, na rozbu-
dowę krytego basenu o nową pływalnię.

Projekt zakłada powstanie nowej niec-
ki o wymiarach 16,67 x 10,5 m na obszarze
istniejącej infrastruktury basenu.
W skład pomieszczeń, które składają się na
nową projektowaną pływalnię wchodzą: hala
pływalni z niecką 16,67 x 10,5 m o głębo-
kości od 0,9 do 1,35 m wraz z małą antre-

Pumptrack jest specjalnie zaprojek-
towanym torem przeszkód, składającym
się z garbów, zakrętów profilowanych
oraz małych „hopek”, ułożonych w takiej
kolejności, by możliwe było rozpędzanie
się i utrzymywanie prędkości bez ko-
nieczności pedałowania. Nabieranie pręd-
kości możliwe jest dzięki odpowiednio
wyprofilowanym przeszkodom (garbom),
na których użytkownik wykonując intu-
icyjne ruchy góra-dół (tzw. pompowanie)
porusza się w wybranym kierunku, wy-
korzystując siłę ciężkości i siłę odśrod-
kową. Jazda na pumptracku wpisuje się
w nurt sportów popularnych wśród mło-
dzieży, których uprawianie nie wymaga
monotonnych treningów, lecz jest ciągłą
zabawą.

DOKUMENTACJE
W OPRACOWANIU
1. Na przebudowę części budynku

Tarnobrzeskiego Domu Kultury pocho-
dzącej z lat 70. wraz z wyposażeniem.

Projekt zakłada wykonanie komplekso-
wego remontu zabytkowej części TDK
i przebudowę budynku pochodzącego z lat
70. W części zabytkowej wymienione zo-
staną wszystkie instalacje, wyremontowana
będzie sala kameralna i uzupełniona
o urządzenia sceniczne (rampa świetlna, stałe
nagłośnienie i oświetlenie, klimatyzacja,
ekran i projektor). Nie obędzie się bez robót
budowlanych typu: osuszanie, izolacja fun-
damentów, wymiana posadzek z parkietu
i płytek itp. Odnowiona zostanie elewacja
budynku i zamontowane ogniwa fotowolta-
iczne.

W części „nowej” wykonany zostanie
remont sali widowiskowej, pomieszczeń biu-
rowych, kawiarni, holu, pomieszczeń maga-
zynowych i pracowni. Wymienione zostaną
niemal wszystkie instalacje i przeprowadzo-
ne będą pozostałe roboty budowlane, w tym:
dach i pokrycie dachowe, roboty wykończe-
niowe (posadzki, tynki, malowanie itp.) i ele-
wacje. Zakupiony zostanie również nowo-
czesny sprzęt audiowizualny, oświetlenie
i nagłośnienie, instrumenty do pracowni mu-
zycznej, a doposażona zostanie część gastro-
nomiczna i warsztatowa.

Kompleksowy remont TDK i doposa-
żenie budynku są planowane do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-20. Wartość zadania to 8 mln zł.

2. Na modernizację drogi powiato-
wej, w tym rozbudowa ul. Mickiewicza
i ul. Orląt Lwowskich.

Plan zakłada remont i przebudowę
konstrukcji jezdni ze skrzyżowaniami,
przebudowę poboczy z uwzględnieniem
wykonania konstrukcji bitumicznej, re-
mont istniejących zjazdów, remont i prze-
budowa ciągów pieszych z uwzględnie-
niem potrzeb osób niepełnosprawnych,
budowę ścieżek rowerowych i ciągów pie-
szo-rowerowych, remont zatok autobuso-
wych, przebudowę oświetlenia ulicznego
i elementów odwodnienia drogi (kanaliza-
cja deszczowa, przepusty, rowy przydroż-
ne) itd.

3. Na przebudowę drogi powiatowej
ul. Kopernika.

Przebudowa ul. Kopernika w pasie dro-
gowym od skrzyżowania z ul. Sikorskiego
do skrzyżowania z ul. Dworcową zakłada
powstanie tzw. małego ronda z wyspą na
skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. 11 Listo-
pada, wykonanie zjazdów, ciągów pieszych
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych, miejsc parkingowych, ścieżek
rowerowych (ciągi pieszo-rowerowe), za-
tok autobusowych, oświetlenia ulicznego,
sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.
Kopernika i ul. Kurasia. Przy okazji remon-
tu droga zostanie odwodniona, a tuż przy
niej powstaną elementy małej architektu-
ry: ławki, kosze na śmieci, wiaty przystan-
kowe.

4. Przebudowa ciągu pieszo-rowero-
wego wzdłuż skarpy wiślanej: od skrzy-
żowania z ulicami Waryńskiego–Wiślna do
skrzyżowania z ul. 1 Maja wraz budową cią-
gu pieszo-rowerowego do Wisłostrady. Pla-
nowane jest przejście ścieżki rowerowej na
drugą stronę Wisłostrady, do połączenia z ist-

lub sam niskooprocentowany kredyt.
W tym przypadku jest zupełnie inaczej,
gdyż jest to dotacja: celowy mecha-
nizm finansowy, wspomagający reali-
zację danego przedsięwzięcia.

Na chwilę obecną nie do końca zna-
ne są wytyczne w zakresie kwalifikowal-
ności wydatków, tj. czy będą to tylko pa-
nele fotowoltaiczne, ogniwa, przyłącza,
falowniki. Niemniej jednak trzeba za-
uważyć, że bez zakupu tych urządzeń nie
jest możliwe wykonanie instalacji foto-
woltaicznej. Wiele osób również pyta,
czy wydatkiem kwalifikowanym będzie
pompa ciepła oraz akumulatory jako
ogniwa galwaniczne, gromadzące i uwal-
niające energię, np. po przyjściu do
domu? Odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia dadzą warunki i zasady przyznawa-
nia dotacji, które zostaną określone przez
instytucję wdrażającą: Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpackiego,
w późniejszym terminie. Składanie wnio-
sku przez gminę Tarnobrzeg przewidy-
wane jest na II kwartał 2016 r.

Wszystkie osoby zainteresowane
wzięciem udziału w projekcie zaprasza-
my do złożenia wstępnej deklaracji
uczestnictwa. Deklaracja dostępna jest na
stronie www.tarnobrzeg.pl oraz w budyn-
ku UM Tarnobrzega przy ul. Mickiewi-
cza 7. Termin składania deklaracji trwa
do 31.03.2016. Złożenie deklaracji nie
obliguje do wzięcia udziału w projekcie.
Wszystkie bieżące informacje będą za-
mieszczane na stronie www.tarno-
brzeg.pl, w zakładce „Mikroinstalacja
OZE dla Twojego domu”.

Wszelkie informacje oraz składanie
deklaracji wstępnych odbywa się w Urzę-
dzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mic-
kiewicza 7, stanowisko nr 5 (Biuro Ob-
sługi Interesanta), tel. 15 822 65 70
w. 279.
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Na planowane dochody składają się
dochody bieżące: 190 mln 818 tys. 897 zł
oraz majątkowe – 10 mln 704 tys. 687 zł.
– Prognozę opracowaliśmy uwzględniając
źródła dochodów gminy, określone
w ustawie o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego, wielkości dochodów
z tytułu dotacji celowych na realizację za-
dań z zakresu administracji rządowej, sub-
wencji ogólnej, prognozowanych wpły-
wów z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, oraz założeń i wskaźników ma-
kroekonomicznych, przyjętych do opraco-
wania budżetu państwa na 2016 rok – wy-
jaśnia Urszula Rzeszut, skarbnik miasta.
Poza subwencjami (planowane ponad 76
mln 962. tys.), dużą część dochodów sta-
nowią udziały we wpływach podatków
PIT: CIT w kwocie 43 mln 783 tys. zł, go-
spodarki gruntami i nieruchomościami (11
mln 620 tys.). Dotacje na zadania zlecone
stanowią kwotę 22 mln 656 tys. zaś do-
chody z podatków i opłat wyniosą 28 mln
101 tys. zł.

Fundusze pozyskane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na rok
2016 (zaplanowano łącznie więcej niż
4 mln 394 tys. zł).

WYDATKI
Wydatki bieżące to suma 182 mln 577

tys. 626 zł, majątkowe: 18 mln 945 tys. 958
zł. Poniżej przedstawiamy główne działy
wraz z wydatkami i ważniejszymi zadania-
mi na rok przyszły.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 81 MLN 216 TYS.

Największa pozycja wydatków bieżą-
cych, bo 43,50 % budżetu ogółem, to wy-
datki na utrzymanie placówek oświaty: kwo-
ta 87 mln 664 tys. 246 zł. Subwencja oświa-
towa w kolejnym roku wyniesie
62 mln 64 tys. 668 zł, dotacja z budżetu Wo-
jewody Podkarpackiego – 1 mln 791 tys. 765
zł na zadania z zakresu wychowania przed-
szkolnego.

Na utrzymanie działalności szkół pod-
stawowych przewidziano łącznie 18 mln 567
tys. 204 zł:

– szkoły podstawowe publiczne
– 15 mln 596 tys. zł,

– szkoły podstawowe niepubliczne
– 1 mln 53 tys.

– publiczna katolicka szkoła podstawo-
wa – 456 tys. zł,

– szkoły podstawowe specjalne
– 1 mln 460 tys. zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów
łącznie zaplanowano 10 mln 883 tys. 848 zł,
w tym:

– gimnazja publiczne – 8 mln 176 tys.
– gimnazja niepubliczne – 716 tys.

547 zł,
– gimnazja specjalne publiczne

– 881 tys. 317 zł,
– publiczne katolickie gimnazjum

– 1 mln 109 tys.
Z kolei na licea ogólnokształcące,

szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe
specjalne zaplanowano 24 mln 41 tys. 162
zł.

Utrzymanie przedszkoli publicznych
i niepublicznych to wydatek 11 mln 787
tys. 188 zł, oddziały przedszkolne w szko-
łach podstawowych to z kolei koszt  110
tys. 49 zł.  Dowożenie uczniów z odległych
osiedli w mieście kosztuje gminę 375 tys.
zł.

Na działalność Centrum Kształcenia
Praktycznego, w którym uczniowie szkół za-
wodowych odbywają zajęcia praktyczne, za-
planowano 1 mln 470 tys. 22 zł. Na działal-
ność stołówek szkolnych i przedszkolnych
zaplanowano środki w kwocie 4.734.344 zł.
Kwota 1 mln 705 tys. 773 zł to koszty funk-
cjonowania utworzonego 1.04.2013 r. Miej-
skiego Oświatowego Zespołu Ekonomicz-
nego.

POMOC SPOŁECZNA
– 28 MLN 334 TYS.

Drugą pozycję w budżecie stanowią wy-
datki na pomoc społeczną. Na utrzymanie
jednostek i placówek pomocy społecznej za-
bezpieczono 28 mln 334 tys. 776 zł. Z kwo-
ty tej 13 mln 16 tys. 650 zł to dotacja celowa
z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Na placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze wydane będzie 1 mln 195 tys. 496 zł. Na
utrzymanie domów pomocy społecznej prze-
znaczono 4 mln 434 tys. Łącznie na świad-
czenia rodzinne, świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego zaplanowano 12 mln 176 tys.
zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych
zaplanowano 2 mln zł, na zasiłki stałe – 515
tys. 500 zł.

Z pozostałej działalności finansowany
będzie: wkład własny gminy do programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
Program Aktywnej Integracji, prace społecz-
nie użyteczne, wydawanie gorącej zupy,
łącznie: 631 tys. 940 zł. Natomiast 215 tys.
zł to wydatki majątkowe przeznaczone na:
zakup samochodu służbowego dla Domu Po-
mocy Społecznej w Tarnobrzegu –  55 tys.
zł, zakup samochodu służbowego dla Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 60 tys.
zł, rozwój działalności Domu Dziennego Po-
bytu poprzez zwiększenie miejsc opieki i za-
kresu świadczonych usług – 100 tys. zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 15 MLN 602 TYS.
W ramach powyższej kwoty będą finan-

sowane: gospodarka odpadami (2 mln 900
tys. zł),  oczyszczanie miasta (1 mln 300 tys.
zł),  utrzymanie zieleni (1 mln 200 tys. zł),
oświetlenie ulic, placów i dróg (1 mln 743
tys. zł). Tzw. pozostała działalność, tj. re-
monty zasobów komunalnych, taryfa za od-
prowadzanie wód opadowych, odkomarza-
nie, koszty związane z administrowaniem
i funkcjonowaniem budynków komunalnych
oraz obsługa monitoringu wyniosą 7 mln 261
tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych wy-
konana zostanie dokumentacja na zabezpie-
czenie skarpy w Miechocinie, opracowanie
projektu rozbudowy budynku socjalnego
przy ul. Zamkowej, budowa placu zabaw nad
Jeziorem Tarnobrzeskim i na os. Mokrzy-
szów. Dwa place zabaw (nad jeziorem i obok
Szkoły Podstawowej nr 4) zostaną doposa-
żone w urządzenia dla dzieci niepełnospraw-
nych, a dwie siłownie (przy ul. Kopernika
i ul. Prusa) będą uzupełnione o urządzenia
dla osób niepełnosprawnych. Nad jeziorem
powstanie także pole namiotowe i miejsca
kamperowe, a w parku osiedlowym na  So-
bowie powstaną alejki. W przyszłym roku
opracowany zostanie kompleksowy projekt
zagospodarowania Nadola.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
– 14 MLN 75 TYS.

Wydatki bieżące pochłoną 2 mln 875
tys. zł, tu m.in. bieżące utrzymanie dróg
w granicach administracyjnych miasta
(1 mln 750 tys.),  oznakowanie poziome dróg
na terenie gminy Tarnobrzeg (260 tys. zł),
utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni
w pasach drogowych dróg w granicach ad-
ministracyjnych miasta (390 tys. zł), konser-
wacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na
terenie Tarnobrzega   (150 tys. zł). Kwota
1 mln 400 tys. zł jest przeznaczona się na
dopłatę do biletów komunikacji miejskiej, a
na remonty i utrzymanie przystanków – 25
tys. zł.

Spośród wydatków majątkowych,
20 tys. zł będzie przekazane na „Woje-
wódzki Fundusz Kolejowy”, z przeznacze-
niem na poprawę stanu technicznego in-
frastruktury około kolejowej. Na inwesty-
cje na drogach przeznacza się  9 mln 754
tys. 368 zł.

Najważniejsze inwestycje z tego zakre-
su to: przebudowa drogi powiatowej
ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda
z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. wielkiego do
lasu (3 mln 650 tys.), przebudowa drogi po-
wiatowej ul. Zamkowa na długości 2084 me-
trów bieżących, od skrzyżowania z ul. Sien-
kiewicza do ul. Ocickiej (984 tys. 368 zł),
dokumentacja techniczna na drogę obwo-
dową miasta (500 tys.), przebudowa dróg
wojewódzkich nr 871 i 758 przebiegających
przez miasto (150 tys.).

W przyszłym roku ma zostać wyko-
nana ocena stanu technicznego skarpy
i drogi wzdłuż ul. Skrajnej wraz z doku-
mentacją (50 tys.). Dokumentacja ma być
sporządzona na przebudowę ul. Jesień, ul.
Dąbrowy w obrębie skrzyżowania z ul.
Sielecką (50 tys.) i modernizację drogi od
Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz tere-
nem między blokami ul. Mickiewicza 1,
5 i 5a (70 tys.). Przebudowane będą ulice:
Zakładowa, Chemiczna, Strefowa, Chmie-
lowska i Siarkopolowa (400 tys.), Błonie
(500 tys.), Leśna (400 tys.), Krucza i Ja-
śminowa (500 tys.), boczne od ul. Dąbrów-
ki – Jaworowa i Modrzewiowa (300 tys.).
Zmodernizowane zostaną także drogi
w układzie ul. Piaskowa – ul. Czerwone-
go Krzyża (300 tys. zł). Inwestycje wspól-
ne ze spółdzielniami mieszkaniowymi to
koszt 200 tys. zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– 9 MLN 161 TYS.
300 tys. zł zostało przeznaczone na za-

kup średniego samochodu pożarniczego dla
OSP w os. Sobów.

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
– 6 MLN 448 TYS.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych
we wszystkich szkołach podstawowych,
Gimnazjum nr 3 i w Zespole Szkół Specjal-
nych przeznaczono łącznie 1 mln 594 tys.
607 zł. Na pomoc psychologiczno-pedago-
giczną, realizowaną przez Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu, za-
planowano 1 mln 826 tys. 783 zł. Na funk-
cjonowanie internatu przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu prze-
znaczono 684.902 zł, a na utrzymanie Ośrod-
ka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego (placówki dziennego pobytu dla osób
z upośledzeniem umysłowym, realizującej
obowiązek szkolny) – 1 mln 803 tys. 544 zł.

Projekt bud¿etu Tarnobrzega na rok 2016 jest bud¿etem zrównowa-
¿onym: planowane wydatki s¹ równe dochodom, kwocie 201 mln
523 tys. 584 z³.

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ
– 3 MLN 198 TYS.

Kwota 798.735 zł pochłonie funkcjo-
nowanie Żłobka Miejskiego, 1 mln 284 tys.
845 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu
Pracy. 535 tys. zł to finansowe skutki pla-
nowanej „Tarnobrzeskiej Karty Rodziny
Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej”
oraz programu „Tarnobrzeska Karta Senio-
ra”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
– 1 MLN 403 TYS. ZŁ

W wydatkach majątkowych ujęto m.in.
opracowanie koncepcji oraz projektu budo-
wy kolumbarium  na cmentarzu komunal-
nym w Tarnobrzegu (30 tys. zł)  oraz zago-
spodarowanie cmentarza komunalnego
w Tarnobrzegu, tj. budowę alejek, urządze-
nie nowych kwater grzebalnych, budowę
oświetlenia (170 tys. zł).

OCHRONA ZDROWIA
– 1 MLN 537 TYS.

Wydatki majątkowe obejmą:  zakup
defibrylatorów – 20.000 zł,  dotację ce-
lową dla Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na re-
mont i wyposażenie pomieszczeń – 30
tys. zł,   dotacja celowa dla Przychodni
Specjalistycznej z przeznaczeniem na
zakup wyposażenia dla Poradni Chirur-
gii Dzieci i sprzętu specjalistycznego  –
40 tys. zł  oraz dotacja celowa na remont
pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgna-
cyjno Opiekuńczego – 30 tys. zł,  dotacja
celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w
Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie zakupu wysokospecjalistycz-
nego sprzętu – 300 tys. zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
– 1 mln 360 tys.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
– 19 mln 406 tys.

KULTURA FIZYCZNA
– 9 mln 791 tys.

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 5 mln 959 tys.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- 3 mln 900 tys.

ZOBOWI¥ZANIA Z TYTU£U ZACI¥GNIÊTYCH
KREDYTÓW W LATACH 2010

– PROJEKT BUD¯ETU NA 2016
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W Tarnobrzegu od 23 czerwca
2015 r. obowiązuje uchwała w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości
stanowiącego regionalną pomoc inwesty-
cyjną. Zwolnieniu na 5 lat podlegają
grunty, budynki i budowle związane z in-
westycjami o minimalnym nakładzie
500 000 zł, z wyłączeniem działalności
handlowej, instytucji finansowych i sta-
cji paliw. Warunki zwolnień są przejrzy-
ste i łatwe do spełnienia, co przekłada się
na duże zainteresowanie przedsiębiorców
inwestycjami w Tarnobrzegu i w niedłu-
gim czasie zaowocuje utworzeniem no-
wych miejsc pracy.

Obecnie Tarnobrzeg jest jedną z 65
gmin w Polsce i jedną z dwóch w woje-
wództwie podkarpackim z wprowadzony-
mi zwolnieniami tego typu. Jednocześnie
intensywność pomocy w wysokości od

50% do 70% (w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa) kosztów kwalifikowa-
nych jest najwyższą możliwą do uzyska-
nia w Polsce i gwarantuje inwestorom duże
oszczędności.

29 października 2015 r. Rada Miasta
Tarnobrzega przyjęła projekt uchwały
Prezydenta w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków trans-
portowych na rok 2016. Wszystkie staw-
ki tego podatku zostały obniżone, zaś
stawki od autobusów zmalały niemal
o 20 % i są jednymi z najniższych na Pod-
karpaciu!

Z kolei 26 listopada RM zaakcepto-
wała kolejny pomysł prezydenta, będący
wyjściem naprzeciw potrzebom nowych
inwestorów, ale też sposobem na ściąga-
nie ich do Tarnobrzega: zwolnienie z po-
datku od środków transportowych dla no-
wych inwestorów, którzy na inwestycję
początkową będą mieli nakłady nie
mniejsze niż 500 tys. zł. Uchwała
„w sprawie zwolnienia z podatku od środ-
ków transportowych stanowiącego regio-
nalną pomoc inwestycyjną” zakłada, że
inwestorzy będą zwolnieni z płacenia po-
datku na pierwsze 5 lat funkcjonowania
w mieście. Szansę na zwolnienie mają sa-
mochody ciężarowe oraz ciągniki siodło-
we i balastowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12
ton, przyczepy i naczepy (7-12 ton) oraz
autobusy.

Miejski Informator Samorz¹dowy
Wydawca:

Urz¹d Miasta Tarnobrzega

Urz¹d Miasta Tarnobrzega,
39-400 Tarnobrzeg,
ul. Koœciuszki 32

e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl,
www.tarnobrzeg.pl

Druk:
Drukarnia Media Regionalne,

ul. Mechaniczna 12
39-400 Tarnobrzeg

W związku z nową perspektywą unijną,
gmina Tarnobrzeg przygotowuje szereg pro-
jektów pozwalających ubiegać się o dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Wnioski będą składane
w I kwartale 2016 roku. Wśród nich znajdują
się projekty dotyczące przebudowy oraz za-
kupów wyposażenia szeroko rozumianej in-
frastruktury edukacyjnej.

Projekt dla przedszkoli: „przebudo-
wa infrastruktury dydaktycznej Przed-
szkola nr 7 i Przedszkola nr 15”

Zakres projektu w obu placówkach doty-
czy przebudowy placów zabaw i pomieszczeń
administracyjno-gospodarczych na sale poby-
tu dzieci wraz z wyposażeniem. Kolejne prze-
budowywane pomieszczenia posłużą na łazien-
ki wraz z wyposażeniem oraz szatnie dla no-
wotworzonych grup, także z wyposażeniem.

Szacunkowa wartość projektu – 1,1 mln
zł (wkład własny gminy 5%).

Dla ponadgimnazjalnych szkół zawo-
dowych dedykowane są dwa projekty:

„Przebudowa infrastruktury dydak-
tycznej Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszi-
ca oraz ZSP nr 3 wraz z zakupem wypo-
sażenia”

Zakres projektu w szkole popularnie na-
zywanej „Górnikiem” obejmuje przede
wszystkim przebudowę wybranych pomiesz-
czeń na nowoczesne pracownie wraz z wypo-
sażeniem. Przewidziane są m.in.: pracownia
maszyn i urządzeń mechanicznych, mecha-
niczno-samochodowa, cyfrowych procesów
graficznych, mechaniczna (techniczna) oraz
pracownie elektryczno-elektroniczne.

W tej placówce oraz ZSP nr 3 przewi-
dziana jest całościowa wymiana instalacji
elektrycznych i c.o., docieplenie dachów obu
budynków, a w budynku popularnej
„Budowlanki” renowacji mają być poddane
również obiekty sportowe.

„Przebudowa Centrum Kształcenia
Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 2 oraz budynku internatu
wraz z zakupem wyposażenia”

CKP: przebudowa pracowni instalacji
elektrycznych, pracowni urządzeń sanitarnych,
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
poprawa infrastruktury obu budynków.

ZSP nr 2: przebudowa stołówki na po-
trzeby pracowni dla technika hotelarstwa
i technika logistyki.

Budynek internatu: przebudowa insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej
i elektrycznej, przebudowa pokoi na I i II
piętrze, korytarzy, klatki schodowej oraz wy-
konanie aneksu kuchennego na I piętrze,
przebudowa pomieszczeń na I piętrze: gabi-
net pielęgniarki, pralnia, prasowalnia, suszar-
nia, magazyn pościeli, łazienki i toalety oraz
przebudowa parteru (wykonanie zabudowa-
nej recepcji).

W ramach tych projektów szkoły chcą
kupić nowoczesny sprzęt i urządzenia do
prowadzenia kształcenia zawodowego,
zgodnie z profilem nauczania danej placówki
oświatowej. Będą to komputery wraz z opro-
gramowaniem.

Szacunkowa wartość projektu: 7 mln zł
(wkład własny gminy 15%).

Kolejny projekt skierowany dla dwóch
szkół gimnazjalnych dotyczy głównie popra-
wy infrastruktury sportowej obu placówek.
Projekt noszący nazwę: „Poprawa warun-
ków edukacji ogólnokształcącej poprzez
przebudowę obiektów dydaktycznych Gim-
nazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” zakła-
da przebudowę sal gimnastycznych
w obu szkołach wraz z szatniami, wymianą
okien, przebudową oświetlenia, a także prze-
budową wielofunkcyjnych boisk.

Szacunkowa wartość projektu: 1,1 mln
zł (wkład własny gminy15%).

„Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej miasta
Tarnobrzega„ etap I w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet
III Czysta Energia, Działanie 3.2 Moderniza-
cja Energetyczna Budynków.

Szacunkowa wartość: 11,7 mln zł
(wkład własny gminy15%)

Projekt zakłada wykonanie głębokiej
termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej oraz zastosowanie odnawialnych
źródeł energii (tzw. instalacji OZE).

Placówki ujęte w projekcie: Przedszko-
le nr 1, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 15,
Przedszkole nr 17, Szkoła Podstawowa nr
9, Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr
2, budynek internatu przy ul. Św. Barbary,
budynek przy ul. Kościelnej 3 (Przedszkole
nr 18), budynek Urzędu Miasta przy ul. Mic-
kiewicza 7 i budynek byłego internatu przy
ul. Kościuszki 30.

Ostatni z projektów, w którym pokła-
damy dużą nadzieję na usprawnienie wielu
działań w zakresie oświaty, ale także
w zakresie usług dla obywateli, to „Inno-
wacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany
system zarządzania miastem i oświatą”.
Miasto planuje wdrożyć Zintegrowany Sys-
tem do Zarządzania Oświatą oraz e-usługi
dla mieszkańców, np. możliwość dokona-
nia opłat za czynności urzędowe (podatki),
złożenie on-line wniosku o dowód osobi-
sty czy wniosku o pozwolenie na wycinkę
drzew, itp. Dla odbiorców usług edukacyj-
nych projekt ten wnosi zupełnie nową ja-
kość. Dzięki mobilnym usługom, takim jak
e-Przedszkole, rodzice będą mogli kontro-
lować opłaty za posiłki i inne należności
każdego dnia, na bieżąco. Starsi uczniowie
„zyskają” na kontroli frekwencji dzięki
usłudze smsowej, gdyż rodzice będą mieli
możliwość wglądu do sytuacji swoich po-
ciech bądź w przedszkolu, bądź w szkole
za pomocą zwykłej komórki z systemem an-
droid. Dla nauczycieli uruchomienie sys-
temu oznacza dostęp do bazy zawierającej
nieskończoną liczbę zasobów edukacyj-
nych, a także narzędzia, które znacznie uła-
twią im pracę, ograniczając męczącą biu-
rokrację.

Szacunkowa wartość projektu: 5 mln zł.

Korzystaj¹c z okazji, pragnê podziê-
kowaæ wszystkim wspó³pracownikom
Urzêdu Miasta Tarnobrzega za wspólny
rok wytê¿onej pracy, za zaanga¿owanie
w³o¿one w realizacjê  zadañ. ¯yczê Wam
w nadchodz¹cym Nowym Roku serdecznej

atmosfery w pracy, wiele wzajemnej
¿yczliwoœci  oraz wytrwa³oœci i zapa³u
w podejmowaniu nowych wyzwañ, które
s¹ przed nami.

Grzegorz Kie³b
Prezydent Miasta Tarnobrzega

Pracujemy dla Was!


