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Była to już siódma edycja rankingu  oceniają-
cego wszystkie,  sto sześćdziesiąt podkarpackich  
gmin.  O kolejności miejsc decydowała nie zapła-
ta na rzecz organizatora, ani liczba wysłanych 
sms-ów, czy kuponów, lecz rzetelna analiza wie-
lu miarodajnych wskaźników świadczących o ak-
tywności gospodarczej samorządów: m.in. do-
chody własne na jednego mieszkańca, wydatki 
inwestycyjne, udział wydatków inwestycyjnych 
w  wydatkach ogółem, wysokość pozyskanych 
funduszy unijnych (w  przeliczeniu na jednego 
mieszkańca). Podstawowym źródłem danych 
była analiza 160 sprawozdań finansowych  gmin.

Zwycięzcą klasyfikacji głównej  w tegorocz-
nej edycji „Złotej setki” zostało Krosno,  które 
wyprzedziło  kolejno (pierwsza „15”):  Rze-
szów, Tarnobrzeg, Stalową Wolę, Nową Dębę, 
Łańcut, Lubaczów, Przemyśl, Nisko, Leżajsk, 
Trzebownisko, Zagórz, Mielec, Jasło i Dębicę. 

- Znakomite trzecie miejsce i wyprzedzenie du-
żych prężnych ośrodków miejskich jak: Stalowa 
Wola, Mielec,  Przemyśl i  Dębica traktuję jako docenienie 
naszych czteroletnich,  konsekwentnych  działań nasta-
wionych na rozwój miasta, m.in. poprzez bardzo skuteczne 
pozyskiwanie funduszy unijnych.  Drugie podium w ciągu 
ostatnich czterech lat to najlepsze potwierdzenie, że wbrew 
niedowiarkom i malkontentom, po czasach zastoju nasze 
miasto weszło na ścieżkę rozwoju – mówi Prezydent Tar-
nobrzega Norbert Mastalerz. 

- To wielki i   niepodważalny sukces samorządu obecnej 
kadencji – docenienie naszej ciężkiej, przemyślanej pracy 

– dodaje Dariusz Kołek, przewodniczący Rady Miasta 
Tarnobrzega.

Patronat honorowy nad rankingiem sprawowali Wo-
jewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska 
i  Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław 
Ortyl, a uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Pod-
karpackim Urzędzie Wojewódzkim. 

- Celem rankingu  jest promowanie aktywności gmin 
w oparciu o twarde kategorie ekonomiczne. Tarnobrzeg od 
kilku lat zajmuje miejsca w czołówce, w 2012 roku wygrał  

plebiscyt, teraz jest trzeci, co dobitnie świadczy, że miasto 
się rozwija i zwiększa dochody własne -  mówi dr Krzysztof  
Kaszuba, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszo-
wie – współautor zestawienia. 

Tarnobrzeg trzecią
gminą na Podkarpaciu

Tarnobrzeg zajął trzecie miejsce w „Złotej setce 
gmin”, czyli rankingu najlepszych samorządów 
Podkarpacia – przygotowanym przez dziennik 
Nowiny i Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie. 
Lepsze od nas były tylko Krosno i Rzeszów. - Miej-
sce na podium w prestiżowym zestawieniu traktuję 
jako kolejne obiektywne  docenienie naszych konse-
kwentnych  działań nastawionych na rozwój miasta 
– mówił Prezydent Norbert Mastalerz. 

Pani minister w  towarzystwie prezydenta Norberta 
Mastalerza zwiedziła pracownie zawodowe ZSP nr 1, 
a  podczas spotkania z  dziennikarzami zapowiedziała 
m.in. odbudowę szkolnictwa zawodowego: - Takie mamy 
czasy, że dyplom ukończenia studiów wyższych nie gwa-
rantuje znalezienia pracy.  Czas postawić na szkolnictwo 
zawodowe, oczywiście  uwzględniające  potrzeby lokalnego 
rynku pracy – stwierdziła Joanna Kluzik- Rostkowska.

- Przykład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, czy 
realizacja dużych programów, jak „Podkarpacie stawia na 
zawodowców’ świadczy, że Tarnobrzeg już podąża tą drogą,  
stawiając  na szkolnictwo zawodowe – zapewnił Norbert 
Mastalerz. 

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska w towarzystwie m.in. 
podkarpackiego kuratora oświaty Jacka Wojtasa znalazła 
także czas, aby w Sali Sejmowej Zamku Dzikowskiego spo-
tkać się dyrektorami tarnobrzeskich przedszkoli i szkół. 

Podczas przeszło godzinnego spotkania dyrektorzy 
pytali m.in. o reformę oświaty,  darmowe podręczniki 
MEN, możliwości pozyskania funduszy na nowe pra-
cownie itd.

Szefowa MEN odwiedziła Tarnobrzeg
Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik Ro-
stowska gościła w  Tarnobrzegu – odwiedzając 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i  Zamek 
Dzikowski – Przyszedł czas na odbudowę szkolnic-
twa zawodowego – zapowiedziała szefowa MEN. 
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- Skrupulatnie rozliczyliśmy się z dwudziestoma kilko-
ma podwykonawcami pracującymi na budowie parku. 
Jedynie w trzech przypadkach toczyły się spory pomię-
dzy podwykonawcami a wykonawcą generalnym Firmą 
Polbud o naliczenie kar umownych.  Dlatego zamiast 
zapłacić jednej, czy drugiej stronie sporne kwoty prze-
kazaliśmy do depozytów sądowych. Bo tylko sądy są 
władne rozstrzygnąć te spory, weryfikować zasadność 
kar umownych i  zawyrokować do kogo trafią pieniądze. 
Takie działanie nakazała nam ustawa o zamówieniach pu-
blicznych, wyraziły na to zgodę sądy, a przepisy prawne 
traktują wpłatę na depozyty sądowe jak rozliczenie się 
z podwykonawcą. Z tych powodów inwestycja unijna, 
jaką jest park,  została rozliczona przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, która nie wniosła żadnych 
zastrzeżeń. Dlatego rozgłaszanie informacji, że grozi nam 
zwrot dotacji unijnej, albo dodatkowa kontrola,  to po-
spolite kłamstwo. Manipulacja, która służy jedynie brud-
nej grze wyborczej – mówi wiceprezydent Tarnobrzega 
Łukasz Dybus.

- W dwóch analogicznych sprawach dotyczących 
tego, do   kogo trafią sumy złożone w depozytach sądo-
wych zapadały  przeciwstawne wyroki. Sąd Okręgowy 
w Katowicach nie uwzględnił pozwu podwykonawcy, 
uznając, że Polbud prawidłowo naliczył kary umowne. 
Natomiast Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że firma 
Grand należąca do pana Kosakowskiego dostanie kwotę 
z depozytu łącznie z odsetkami. Nie zgadzamy się z tym 
wyrokiem, który jest niezgodny z orzecznictwem Sądu 
Najwyższego, odwołaliśmy się od niego w przekonaniu, 
że sąd wyższej instancji go zmieni.  Dodam jeszcze, że 
informacje pana Kosakowskiego, że jako pełnomocnik 
UM opóźniałem odebranie korespondencji sądowej  to 
piramidalne kłamstwa, z którymi trudno polemizować, 
bo korespondencja sądowa przyszła na adres urzędu i 
została automatycznie odebrana w kancelarii  UM – mówi 
mec. Jerzy Pałacki, pełnomocnik UM. 

- Pan Kosakowski, autor  kłamliwych „rewelacji’  rzeko-
mych nieprawidłowościach przy rozliczeniach z podwy-
konawcami -  „zapomniał” poinformować dziennikarzy 
o najważniejszej sprawie. Mianowicie,  że jako podwyko-
nawca podpisał z generalnym wykonawcą niekorzystną 

umowę, na mocy której płacił wysokie kary umowne 
za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac. W prze-
ciwieństwie do kar za „zwłokę” –  karę  za „opóźnienie” 
płaci się bez względu, czy niewykonanie w terminie było 
przez podwykonawcę zawinione, czy nie.  Firma pana 
Kosakowskiego spóźniła się o 59 dni, za co generalny 
wykonawca naliczył jej 400 tys. zł kar  – tłumaczy Jacek 
Lisowski z Firmy Grontmij-Polska – inwestora zastępcze-
go przy budowie parku.

- Nie mieliśmy żadnego wpływu na treść umowy, jaką 
podpisał  pan Kosakowski, który – zamiast oskarżać urząd 
miasta w wyimaginowanej aferze – powinien mieć pre-
tensje wyłącznie do siebie. Wiedział przecież,  co podpi-
suje – dodaje Anna Budziło, naczelnik Wydziału Architek-
tury i Budownictwa UM.

 - Żaden z urzędników UM w Tarnobrzegu nigdy nie 
był uwikłany w żadną aferę korupcyjną, ani  w przypadku 
budowy Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo- Techno-
logicznego, ani w żadnym innym.  To wymysł jednego 
człowieka, który kłamie, a jego kłamstwa rozpowszech-
nia   pseudodziennikarz – w rzeczywistości kandydat do 
Rady Miasta z opozycyjnego  komitetu wyborczego. Ów 
dziennikarz nie zadał sobie nawet trudu, aby wysłuchać 
opinii drugiej strony, czyli miasta – komentuje Prezydent 
Tarnobrzega Norbert Mastalerz. 

Jednocześnie informujemy, że Prezydent  Tarnobrzega 
zapowiedział, że nie pozwoli  szargać dobrego swoich 
współpracowników przez pana Kosakowskiego oraz 
wspomnianego pseudodziennikarza – w rzeczywistości 
kandydata na radnego -  Marcina Piaska.  

- Mam głębokie przekonanie, że  obaj – kłamiąc i ma-
nipulując informacjami o rzekomym udziale urzędników 
w procederze korupcyjnym -  naruszyli ich dobre imię 
– dodaje Prezydent. 

Reakcją na naruszenie dóbr osobistych  będzie złożenie  
przeciwko panom Kosakowskiemu i Piaskowi pozwów o 
naruszenie dóbr osobistych. Nastąpi to w najbliższych 
dniach. 

Natomiast właścicieli portali internetowych, którzy 
opublikowali kłamliwy, jednostronny tekst Marcina Pia-
ska, wezwaliśmy, aby w ciągu 24- godzin usunęli go z 
witryn.  W przeciwnym razie, pozwiemy także ich  redak-
torów  naczelnych  i wydawców, bo zgodnie z prawem – 
ponoszą oni  z autorem inkryminowanej treści -  solidarną 
odpowiedzialność za publikowane treści, które  naruszają  
dobra osobiste urzędników UM. 

- Polska nie jest republiką bananową, lecz demokra-
tycznym państwem prawa, gdzie obowiązuje odpowie-
dzialność za słowo, gdzie nie można bezkarnie kłamać 
–  mówi Prezydent Tarnobrzega.

Obaliliśmy kłamstwa w sprawie parku

Na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odnieśliśmy się do wszystkich rzekomych nieprawidłowości w sprawie Tarnobrzeskiego Parku Prze-
mysłowo- Technologicznego. Obalając kłamstwo po kłamstwie, niedorzeczność po niedorzeczności, manipulację po manipulacji – przedstawionych w wy-
wiadzie telewizyjnym Sławomira Kosakowskiego w Telewizji  Lokalnej Tarnobrzeg i w tekstach „dziennikarza niezależnego” Marcina Piaska, zamieszczonego  
na różnych portalach. Cała konferencja będzie wkrótce dostępna w serwisie www.nadwisla24.pl oraz na stronie internetowej Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg 
www.mtvt.tarnobrzeg.pl.

II etap remontu 
ulicy por. J. Sarny 

- Od kilku lat mieszkańcy i właściciele firm 
działających przy ulicy porucznika Sarny do-
pominali się remontu tej drogi. W 2011 roku 
wykonano pierwszy etap inwestycji, który 
polegał na przebudowie ul. Por. J. Sarny  na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza 
do skrzyżowania z ul. Rusinowskiego. Wartość 
tamtej inwestycji wyniosła wówczas 1 029 272 
zł. Teraz rozpoczynamy drugi etap - mówi Nor-
bert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Na inwestycję składa się zakres rzeczowy  
zgodnie  z projektem  wykonawczym, przed-
miarem robót i specyfikacją techniczną wyko-
nania i odbioru robót, obejmujący przebudo-
wę ulicy  w zakresie: roboty przygotowawcze, 
roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogo-
wego w jezdni, podbudowy, nawierzchnie 
jezdni, elementy ulic, przebudowa wodociągu, 
roboty elektryczne, humusowanie powierzch-
ni.

Inwestycja powinna być gotowa do poło-
wy listopada 2014 roku. Koszt przebudowy to  
472 820,61 zł

Dziewięć par 
świętowało 

jubileusz 50-lecia 
Uroczystość odbyła się we wspaniałej scenerii, w 

murach Zamku Dzikowskiego. Jubilatom towarzyszyli 
członkowie rodzin, znajomi i przyjaciele.

Odznaczenia przyznane przez głowę państwa, 
szczęśliwym parom wręczył Prezydent Tarnobrzega 
Norbert Mastalerz.

- Szanowni Państwo. Gratuluję tego wspaniałego 
jubileuszu. Wzajemnego zrozumienia - mówił Pre-
zydent Mastalerz. - Życie pisze scenariusze, których 
najbardziej zmyślny pisarz, nie byłby w stanie wy-
myśleć. Państwo wspierając się wzajemnie przez tyle 
lat, potrafiliście przezwyciężyć wszystkie trudności i 
przeciwności losu. Jesteście Państwo przykładem dla 
każdego z nas. Życzę wszelkiej pomyślności i kolej-
nych zacnych jubileuszy.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie odebrali 
Państwo: Marianna i Władysław Bednarscy, Janina i 
Czesław Ciejka, Zofia i Edward Gorylewscy, Irena i Sta-
nisław Hałysowie, Kazimiera i Kazimierz Korczakowie, 
Józefa i Jan Kwaskowie, Henryka i Władysław Pytelo-
wie, Helena i Franciszek Sałkowie oraz Zofia i Jan Zioło.

Serdecznie gratulujemy

Fabryczna 
i Dąbrówki w remoncie

Przedmiotem inwestycji jest remont ulic Dąbrówki i Fabrycz-
nej w Tarnobrzegu. Ulice te położone są w północnej części 
miasta w os. Piastów pomiędzy ulicą Kazimierza Wielkiego, 
a ulicą Warszawską. Zakres projektu obejmuje remont na-
wierzchni jezdni bitumicznej, chodników i zjazdów na pose-
sje w granicach pasa drogowego oraz budowę oświetlenia 
ulicznego przy ul. Dąbrówki wraz z  remontem elementów 
kanalizacji deszczowej w/w dróg.

Ulica Dąbrówki to droga powiatowa, która ma 942,4 mb dłu-
gości. Ulica Fabryczna w części jest ulicą powiatową i ma 262 
mb długości, a w części gminną – 530 mb długości. 

Na ulicy Dąbrówki zostanie wykonana nawierzchnia asfal-
towa na długości ok. 942,4 mb, zjazdy i chodniki z nawierzch-
ni z kostki brukowej, wpusty uliczne, regulacja studzienek 
kanalizacji deszczowej, włazów kanałowych oraz studzienek 
telekomunikacyjnych, a także wykonane zostanie oznakowanie 
poziome i pionowe.

Na odcinku powiatowym ulicy Fabrycznej wykonana zo-
stanie nawierzchnia asfaltowa, zjazdy z kostki brukowej oraz 
nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki brukowej, a także 
zostaną wyregulowane studzienki deszczowe, telekomunika-
cyjne oraz włazy kanałowe. Zostanie także wykonane  ozna-
kowanie poziome i pionowe. Na odcinku drogi gminnej ulicy 
Fabrycznej droga o nawierzchni asfaltowej zostanie ułożona 
na dwóch szerokościach 4 i 6 metrów. 

Firma Skanska S.A. za kwotę blisko pół mi-
liona złotych wykona drugi etap przebudowy 
ulicy por. Józefa Sarny na osiedlu Wielopole.

We wtorkowe popołudnie grono szacownych jubila-
tów, którzy wspólnie przeżyli w związku małżeńskim 
przynajmniej 50  lat, odebrało medale przyznane przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Miń-
ska Mazowieckiego przeprowadza remont  ulicy Dąbrówki i 
Fabrycznej. Wartość inwestycji, to blisko 3 mln złotych. Prace 
remontowe potrwają do końca listopada br.
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I. KONKURENCYJNA 
I INNOWACYJNA GOSPODARKA 

1. Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozbudowę 
Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicz-
nego oraz zakup wyposażenia na potrzeby przy-
szłych inwestorów. 

Przedsięwzięcie zakłada dalszą rozbudowę infrastruk-
tury TPPT oraz zakup  niezbędnego wyposażenia, w celu 
rozwoju usług dedykowanych przedsiębiorstwom tj; 
usług pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych. 

Wartość: 25 mln zł
2. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze gmi-

ny Tarnobrzeg poprzez udzielanie dotacji wraz ze 
wsparciem pomostowym oraz pożyczek dla osób roz-
poczynających działalność gospodarczą.

Grupą docelową planowanego projektu będą osoby 
fizyczne powyżej 30 roku życia zamieszkujące miasto 
Tarnobrzeg zamierzające rozpocząć prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. W ramach projektu zaplanowano 
dwie formy wsparcia – dotacje (kwota wsparcia 40 tys. zł 
wraz z wsparciem pomostowym 1500 zł przez 6 miesię-
cy, w tym szkolenia  i doradztwo) oraz pożyczki - kwota 
wsparcia 70 tys. zł.

Wartość: 10 mln zł

II CYFROWY TARNOBRZEG
1. Rozwój e-usług ze szczególnym uwzględnieniem 

osób niepełnosprawnych.
Celem projektu jest wzrost jakości i rozszerzenie zakre-

su usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i 
uzyskanie większej efektywności i skuteczności działania, 
w tym podjęcie działań służących poprawie dostępności 
usług i treści dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto działania będą zmierzały do poszerzenia za-
kresu usług edukacyjnych (m.in. e-dzienniki, wdrożenie 
elektronicznego naboru uczniów), ochrony zdrowia (np. 
e-rejestracja) oraz szerszego wykorzystania cyfrowych 
zasobów w dziedzinie kultury i turystyki. 

Wartość: 5 mln zł

III CZYSTA ENERGIA
 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej FOTO

Projekt zakłada termomodernizację budynków uży-
teczności publicznej w tym: 11 przedszkoli, 6 szkół pod-
stawowych, 3-ch gimnazjów, 2-ch zespołów szkół ponad-
gimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. 
Planowane jest  wykonanie m.in.: docieplenia obiektów, 
wymiana instalacji c.o. oraz instalacja nowoczesnych roz-
wiązań  energetycznych i odnawialnych źródeł energii. 
Ponadto termomodernizacją objęte zostaną budynki ko-
munalne będące w zasobach miasta tj: przychodnie, lokale 
użytkowe oraz mieszkalne. Prace termomodernizacyjne 
w przypadku tych budynków polegać będą na remoncie 
elewacji, dachów i  wymianie okien.  

Wartość: 25 mln zł
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta  po-

przez zastosowanie efektywnych energetycznie tech-
nologii.

Celem projektu jest wdrożenie  inteligentnego syste-
mu sterowania oświetleniem ulicznym mającego na celu 
poprawę efektywności energetycznej, bezpieczeństwa, 
a także zmniejszenie kosztów zużycia energii. 

Wartość: 10 mln zł

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA
  

1. Planowany wykaz zadań do realizacji przez Tar-
nobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. przy współfinanso-
waniu w ramach nowej perspektywy RPO WP na lata 
2014-2020.

Realizacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego miej-
skiej oczyszczalni ścieków – projekt i budowa – wartość: 
12 mln zł

Modernizacja zbiorników wody czystej, komór arma-
tury i pompowni wody w SUW w Jeziórku - wartość: 3,5 
mln zł.

Wartość: 38,1 mln zł
2. Modernizacja miejsc rekreacyjnych miasta parku 

miejskiego i terenów nad Wisłą. 
W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie 

terenu wzdłuż wału wiślanego przy przeprawie promo-
wej oraz obszar parku miejskiego zlokalizowanego na os. 
Przywiśle w Tarnobrzegu. W ramach zadania planowane 

jest stworzenie sieci ścieżek pieszych wraz z elementami 
małej architektury, na które składać się będą ławki, kosze 
na śmieci, oświetlenie. Przewiduje się również ustawienie 
punktów informacyjnych zawierających opisy gatunków 
roślinnych występujących w parku i na terenie przy prze-
prawie promowej. 

Wartość: 3 mln zł
2. Wsparcie służb ratowniczych na wypadek wystą-

pienia zjawisk katastrofalnych, w tym wyposażenie 
i wzmocnienie służb ratowniczych poprzez zakup 
sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych i usu-
wania klęsk żywiołowych.

W ramach zadania przewidziano budowę i moderniza-
cję systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz 
rozbudowę radiowej sieci zarządzania Prezydenta Miasta.  
Ponadto planowany jest  zakup samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla OSP Sobów, zakup 2 szt. lekkich sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wielowieś i 
Mokrzyszów oraz poduszkowca dla OSP Nagnajów. Do-
datkowo zakres projektu obejmować będzie organizację 
i wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego w Tarnobrzegu. 

Wartość: 3,5 mln zł

V. RENOWACJA OBIEKTÓW 
  DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
1.Kompleksowy remont Tarnobrzeskiego Domu 

Kultury, w tym zakup wyposażenia w celu utworzenia 
Tarnobrzeskiego Centrum Kultury.

 Wykonanie kompleksowego remontu zabytkowej 
części TDK oraz przebudowę budynku pochodzącego z 
lat 70-tych. Wymienione zostaną instalacje: elektryczne, 
informatyczne, wod-kan. Wyremontowana zostanie sala 
kameralna i zainstalowane urządzenia: rampa świetlna, 
stałe nagłośnienie, oświetlenie, klimatyzacja, ekran i pro-
jektor. Odnowiona zostanie elewacja budynku i zamon-
towane ogniwa fotowoltaiczne. W części „nowej” wyko-
nany zostanie remont: sali widowiskowej, pomieszczeń 
biurowych, kawiarni, holu, pomieszczeń magazynowych 
i pracowni. Zakupiony zostanie również nowy sprzęt i 
wyposażenie w tym: oświetlenie i nagłośnienie w sali 
widowiskowej.  Wartość: 7,6 mln zł

2. Dokończenie remontu Zamku Dzikowskiego w 
Tarnobrzegu oraz zakup wyposażenia w celu wpro-
wadzenia nowych form kulturalnych, w tym prezen-
tacji multimedialnych. 

Projekt zakłada dokończenie modernizacji Zamku Dzi-
kowskiego poprzez: wykończenie pomieszczeń I i II piętra 
zamku oraz wieży, wykonanie instalacji sanitarnych i 
elektrycznych,  wykonanie opaski wokół budynku z kostki 
granitowej,  wykonanie nawierzchni drogowych z kostki 
granitowej,  wykonanie okładzin kamiennych,  zagospo-
darowanie skarpy i renowacja fontanny, drenaż skarpy, 

prace konserwatorskie pomieszczeń biblioteki, archiwum 
rodowego oraz pomieszczeń historycznych oraz pieców i 
kominków, remont istniejącego ogrodzenia murowanego 
i żeliwnego z cokołem w tym głównej bramy wjazdowej 
wraz z kordegardą. Zakupione  zostanie również wyposa-
żenie pomieszczeń w postaci: gablot, krzeseł, stołów, szaf, 
mebli wystawienniczych. Planuje się również zakup wypo-
sażenia na potrzeby utworzenia wystawy multimedialnej.

Wartość: 5,6 mln zł
3. Utworzenie Muzeum Przemysłu Siarkowego nad 

Jeziorem Tarnobrzeskim oraz ekspozycji plenero-
wych.

Wartość: 0,8 mln zł
4. Remont zabytkowego cmentarza wojskowego 

przy ul. Targowej
Wartość: 0,4 mln zł

VI. INFRASTRUKTURA 
KOMUNIKACYJNA 

1. Budowa drogi obwodowej  miasta Tarnobrzega.
Celem projektu jest stworzenie dodatkowego koryta-

rza transportowego odciążającego wewnętrzny układ 
ulic miasta, a w szczególności ul. Sikorskiego. Rozpa-
trywany odcinek jest pierwszym etapem budowy ob-
wodnicy miasta, która dalej połączy się w przyszłości z 
planowaną drogą ekspresową S - 74 w węźle Wielowieś 
na terenie miasta Tarnobrzega.  Zakres projektu obej-
muje m. in. budowę drogi obwodowej, modernizację 
ul. Zwierzynieckiej i ul. Marii C. Skłodowskiej, budowę 
łącznika drogi obwodowej z ul. Marii C. Skłodowskiej, 
budowę nowego odcinka łączącego ul. 11 Listopada z 
drogą obwodową, budowę sieci kanalizacji deszczowej i 
zabezpieczenie sieci wodociągowej.

Wartość: 50 mln zł
2. Inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich, po-

wiatowych i gminnych prowadzących do obszarów 
inwestycyjnych.

Usprawnienie dojazdu do stref gospodarczych i uzbro-
jonych terenów inwestycyjnych na terenie miasta oraz 
dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej TPPT.

Wartość: 12 mln zł
Budowa tras rowerowych na terenie miasta. War-

tość: 4 mln zł

VII REWITALIZACJA 

1.Zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tar-
nobrzeskiego w celu nadania terenom po przemyśle 
siarkowym nowych funkcji gospodarczych, rekreacyj-
nych i kulturalnych.

- budowa drogi ul. Opaskowej I (ul. Plażowa) na dł. 
2,7 km ( budowa ciągu rowerowo-pieszego i oświetlenia) 

- budowa drogi ul. Opaskowa IV(od strony os. Mie-
chocin)  na dł. 2,0 km (budowa ciągu rowerowo-piesze-
go i oświetlenia) 

- budowa drogi ul. Żeglarska (budowa ciągu rowe-
rowo-pieszego, oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, stacji  transforma-
torowej, wykonanie elementów odwodnienia)

- budowa parkingów
- budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Żeglar-

ska – ul. Opaskowa I (ul. Plażowa) 
- budowa sieci sanitarnej w systemie grawitacyjno-

-ciśnieniowym z 6 przepompowniami na odcinku ul. 
Żeglarska– ul. Opaskowa I(ul. Plażowa) ,w tym :

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej m.in.: 
(budowa toalet oraz pawilonów sanitarnych, boisk spor-
towych, pomostów, kei, slipów, parku linowego i ścianek 
wspinaczkowych, campingu, pola namiotowego i kara-
waningowego, utworzenie miejsc przeznaczonych pod 
grillowanie, zagospodarowanie powierzchni pod łowiska 
wędkarskie, zakup wyposażenia w sprzęty przeznaczone 
do zabawy, wypoczynku i rekreacji w wodzie, trasy/tory 
do wyścigów rowerowych)

Wartość: 22,25 mln zł

VII. INTEGRACJA SPOŁECZNA
1.Aktywizacja zawodowa mieszkańców Tarnobrze-

ga w ramach środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Celem projektu jest aktywizacja 360 osób bezrobot-
nych z terenu Tarnobrzega. W ramach zadania przewi-
dziano zastosowanie następujących formy wsparcia: po-
średnictwo pracy i doradztwo zawodowe, indywidualne 
plany działania, szkolenia zawodowe w zakresie m. in.: 
usługi budowlane, obsługa maszyn i urządzeń budow-
lanych, techniki prac remontowych, usługi turystyczne i 
hotelarskie, marketing i sprzedaż, ABC przedsiębiorczo-
ści, inne kursy i szkolenia według potrzeb zgłaszanych 
przez pracodawców, staże zawodowe, subsydiowane 
zatrudnienie.

Wartość: 2,5 mln zł

Ćwierć miliarda złotych dla Tarnobrzega
Ponad 250 mln zł - to wartość zadań planowanych do realizacji przez samorząd tarnobrzeski w nowej 
perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Tarnobrzeg chce zrealizować w tym okre-
sie ponad trzydzieści projektów z dziesięciu różnych dziedzin.
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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 – Norbert Mastalerz, 
tel. 15 822 11 49
Zastępca prezydenta – Łukasz Dybus
Skarbnik – Maria Nabrzeska, wew. 584
Sekretarz – Marta Kamysz-Turbak, wew. 510
Wydziały mieszczące się przy ul. Kościuszki 32
Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 15 822 11 90
e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Dariusz Kołek
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75

Wydziały mieszczące się 
przy ul. Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska
Wydział Architektury, Budownictwa 
i Inwestycji
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomocowych
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów (przyjmuje 
we wtorki i środy w BOI Sektor A  sala 3 st. 5)
Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
GODZINy PRACy URZęDU MIASTA
poniedziałek  7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

miejski Informator Samorządowy 
•  Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega 
 i Tarnobrzeski Dom Kultury
•  oprac. materiałów: Agata Rybka, 
 Wojciech Malicki 
•  Druk: Drukarnia Media Regionalne, 

ul.Mechaniczna 12, Tarnobrzeg
• Kolportaż

2. Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawo-
dowej mieszkańców miasta Tarnobrzega w ramach 
środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada szereg działań  realizowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd 
Pracy mających na celu aktywizację osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub wykluczonych. Jego 
celem  jest podniesienie kompetencji życiowych oraz 
motywowanie do aktywności społecznej i zawodowej 
osób bezrobotnych. Osoby objęte pomocą będą miały 
możliwość dalszego rozwoju oraz powrotu na rynek pra-
cy poprzez działania realizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Wartość: 0,7 mln zł

3. Likwidacja barier architektonicznych w placów-
kach edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych na 
terenie miasta. Wartość: 0,5 mln zł

4. Rozwój placówek wsparcia dziennego: Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziennego 
Pobytu i świetlic osiedlowych wraz z wyposażeniem.

Zadanie obejmuje dalszą rozbudowę istniejących pla-
cówek wsparcia, w celu zwiększenia liczby osób z nich 
korzystających oraz zakup niezbędnego wyposażenia 
na potrzeby rehabilitacji oraz prowadzonego programu 
zajęć.   Wartość: 3 mln zł

5.Program rehabilitacji, wczesnego wykrywania 
wad rozwojowych dzieci niepełnosprawnych i pro-
gramy profilaktyczne (szczepienia ochronne, akcje 
profilaktyczne, informacyjne). Wartość: 0,1 mln  zł

5.Rozwój usług nad osobami starszymi i niesamo-
dzielnymi.

W ramach projektu przewiduje się  utworzenie 50 
miejsc dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu, utwo-
rzenie punktu informacyjnego dla osób starszych przy 
Domu Dziennego Pobytu,  tworzenie zorganizowanych 

grup samopomocowych ukierunkowanych na „Aktywne 
starzenie się”. Wartość:  0,4 mln zł

VIII. EDUKACJA
1. Program działań na rzecz indywidualizacji podej-

ścia do ucznia poprzez zatrudnienie specjalistów tj. 
logopedzi, terapeuci, psycholodzy. 

2. Doposażenie placówek oświatowych w pomoce 
dydaktyczne i oprogramowanie komputerowe w celu 
podniesienia atrakcyjności przedszkoli i szkół

3. Program stypendialny kierowany do uczniów 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół zawo-
dowych miasta Tarnobrzega

4. Realizacja programów potwierdzania kwalifikacji 
dla pracowników 

5. Stworzenie systemu integracji szkolnictwa za-
wodowego z otoczeniem w celu nawiązania współ-
pracy pomiędzy szkolnictwem a potencjalnymi 
pracodawcami i wypracowania dualnego modelu 
nauczania.

6. Stworzenie Centrum Transferu Nowych Tech-
nologii na bazie istniejącego Centrum Kształcenia 
Praktycznego i doposażenie pracowni zgodnie z pro-
wadzonymi formami kształcenia.

Wartość: 6 mln zł 

X. SPORT
1.Modernizacja płyty stadionu i oświetlenia.

Wartość: 7,5 mln zł 
2. Budowa boisk na osiedlach wiejskich 

Wartość: 1 mln zł 
3.Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji
Wartość: 6 mln zł

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

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 4 listopada 
2014 r. do dnia 25 listopada 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 
7 wykazu nieruchomości gruntowych stanowią-
cych własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w 
Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w na-
jem  lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 
ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami tel.  015 –822-
65-70 wew. 222. 

Informacja dostępna jest również w Internecie 
pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Prezydent Miasta Tarnobrzeg informuje o wy-

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 04 listopada 
2014 r. r. do dnia 25 listopada 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 
oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Tarno-
brzega wykazu dot. sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego udziału wynoszącego 
21203/23659 części nieruchomości zabudowanej 
ozn. nr ewid. 2091/13 o pow.0,0213 ha poł. w Tarno-
brzegu przy ul. Szerokiej 28 wraz z wyodrębnionym 
lokalem mieszkalnym.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. 
Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Gruntami tel. 015-822-65-70 wew.218. 
lub 278.

Informacja jest dostępna również w Internecie pod 
adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl. 

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

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 4 listopada 2014 r. 
do dnia 25 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu  nierucho-
mości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarno-
brzeg położonej w Tarnobrzegu przy ul. Górki obręb 
Wielowieś przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetar-
gu nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob-
sługi Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, 
pok. 38 oraz telefonicznie tel. 015 –822-65-70 wew. 222. 

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

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

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 04 listopada 
2014 r. do dnia 25 listopada 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, 
wykazów nieruchomości lokalowych położonych w 
Tarnobrzegu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemców:

- nr 45 przy ul. Sikorskiego 7 
- nr 21 przy ul. Sikorskiego 11 
wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspól-

nych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącz-
nego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz 
sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 
części gruntów, na których zlokalizowane są ww. 
budynki mieszkalne. 

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

 Informacja niniejsza umieszczona jest w interne-
cie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.

O G Ł O S Z E N I E 
 Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 
ewid.3102/563 o pow.0,0019 ha wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/26 
części w działce oznaczonej nr ewid.3102/21 o pow.0,0401 ha stanowiącej drogę dojazdową do garażu, 
położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów. 

Cena wywoławcza działki nr ewid. 3102/563 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego dz. 3102/21 
wynosi: 950,00 zł /słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 / + podatek VAT w tym :

- cena działki - 530,00 zł + podatek VAT. 
- cena udziału - 420,00 zł + podatek VAT
Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosić będzie 25% wartości gruntu uzyskanej w 

przetargu + podatek VAT
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosić będą 3% wartości gruntu + podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 12-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 

ul. Kościuszki 32, pok.201. 
 Wadium w formie pieniężnej w wysokości  100 zł /słownie: sto złotych 00/100/należy wpłacić na konto Urzędu 

Miasta Tarnobrzega Nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 12 grudnia 
2014 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 12 grudnia 2014 r. do godz. 14. 

 Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów-stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 15 81 81 278 lub Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
tel. 15 81 81 218.

 Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem:
www.tarnobrzeg,eobip.pl. Biuletynie Informacji Publicznej-www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz      w siedzibie 

Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

O b w I E S Z C Z E N I A 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega

W związku z obowiązującym regulaminem pro-
gramu usuwania azbestu oraz wyrobów zawie-
rających azbest z budynków zlokalizowanych na 
terenie miasta Tarnobrzega, 

uprzejmie informuję, 
że od dziś można składać do Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega wnioski o dofinansowanie w zakresie 
usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych w postaci materiałów zawierają-
cych azbest, pochodzący z demontażu materiałów 
budowlanych w postaci płyt azbestowo-cemen-
towych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie 
dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Z pomocy Miasta przy demontażu, transporcie i 
unieszkodliwieniu odpadów korzystać mogą osoby 
fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, 
wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkal-
nych i budynków gospodarczych z wbudowanymi 
wyrobami zawierającymi azbest, oraz osoby posia-
dające takie wyroby zdeponowane na należących do 
nich nieruchomościach, zlokalizowanych na terenie 
miasta Tarnobrzega.

Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty trans-
portu, unieszkodliwiania i/lub demontażu. Pomoc 
nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i mon-
tażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski będą reaalizowane w roku 2015 według 
kolejności złożenia, do czasu wyczerpania środków 
pieniężnych przeznaczonych w danym roku budże-
towym na realizację tych zadań. Wnioski odpowia-
dające wymogom formalno-prawnym, na które nie 
udzielono pomocy w roku budżetowym, na który 
złożono wniosek mogą być zakwalifikowane do 
udzielenia dofinansowania w następnym roku bu-
dżetowym w pierwszej kolejności.

Termin składnia wniosków o udzielenie 
pomocy uplywa z dniem 15 grudnia. 2014 r.

Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg, 
przy ul. Mickiewicza 7 – sektor A; sala 1; stanowisko 
5;  Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko, Fundusze 
Pomocowe – w godzinach pracu urzędu, oraz pisem-
nie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 
32, 39-400 Tarnobrzeg.


