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– Mieszkańcy sami wybiorą inwestycje, 
które ich zdaniem są najważniejsze czy 
najpilniejsze do zrealizowania. Oczywi-
ście nie mogą zdecydować o  wszystkich 
inwestycjach, ale dostaną określoną „pulę 
pieniędzy”, z  której będą mogli zrealizo-
wać swoje inwestycje, na które po prostu 
często w budżecie miasta brakuje pieniędzy 
– mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert 
Mastalerz.

Startujemy 1 czerwca
Już od 1 do 22 czerwca będzie można 

zgłaszać projekty do drugiej edycji tarno-
brzeskiego budżetu obywatelskiego. Od 
23 do 29 czerwca potrwa ich weryfikacja. 
30 czerwca zostanie ogłoszona oficjalna 
lista zakwalifikowanych projektów, na 
które już od 1 do 31 lipca będzie moż-
na głosować. Od 1 do 8 sierpnia potrwa 
przeliczanie głosów i ogłoszenie wyników.

Zgłoś i zagłosuj
Propozycję projektu do zrealizowania 

w ramach Budżetu Obywatelskiego może 
zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Mia-
sta Tarnobrzega, posiadający czynne pra-
wo wyborcze. Mieszkańcy swoje projekty 
zgłaszają na specjalnym formularzu do-
stępnym na stronie internetowej www.
tarnobrzeg.pl oraz w  siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega. Wypełniony formu-
larz projektu składa się w  wersji pisem-
nej w  Urzędzie Miasta Tarnobrzega lub 
przesyła w wersji elektronicznej na adres: 
budzet.obywatelski@um.tarnobrzeg.pl.

Złożone projekty zostaną wstępnie 
zweryfikowane przez właściwe meryto-
rycznie wydziały lub jednostki organiza-
cyjne Urzędu Miasta Tarnobrzega, które 
dokonują analizy i je opiniują. Ostateczną 

weryfikację złożonych projektów przepro-
wadzi powołana przez Prezydenta Mia-
sta Tarnobrzega Komisja Opiniodawcza, 
do której Prezydent Miasta Tarnobrzega 
zaprosi członków komisji Techniczno-
-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega 
oraz przewodniczących osiedli, których 
projekty dotyczą.

Wyboru projektów do realizacji doko-
nują mieszkańcy w  głosowaniu tajnym. 
Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy 
pełnoletni mieszkaniec Miasta Tarnobrze-
ga, posiadający czynne prawo wyborcze. 
Głosowanie odbywa się poprzez posta-
wienie znaku „X” przy wybranych projek-
tach na karcie do głosowania. Głosujący 
może wybrać maksymalnie 3, jego zada-
niem najważniejsze projekty.

Nie tylko radni decydują
Dotychczas o  inwestycjach realizowa-

nych przez miasto decydowali radni. To 
oni wybierali inwestycje, które zostały 
wpisane do projektu budżetu jaki uchwa-
lany jest pod koniec każdego roku.

– W  ubiegłym roku przeprowadziliśmy 
małą rewolucję, kiedy prawo głosu i wyboru 
planowanych do realizacji inwestycji dali-
śmy mieszkańcom. To był dla samorządu, 
jak i  mieszkańców bardzo poważny krok. 
Ale jak czas pokazał, krok w  dobrą stronę. 
W nasze ślady poszło potem wiele samorzą-
dów na podkarpaciu, wśród których znalazł 
się m. in. Rzeszów – mówi Łukasz Dybus, 
zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Dotychczas o inwestycjach, które znala-
zły się w budżecie decydowali tylko radni. 
Mieszkańcy mogli tylko zwracać się do 
nich z  prośbą o  wpisanie dodatkowych, 
ich zdaniem ważnych, inwestycji. Niestety 
nie zawsze spotykało się to z pozytywną 
odpowiedzią.

– Dlatego teraz mieszkańcy mają prawo 
decydowania. Sami mogą zgłosić projekt, 
zainteresować nim innych, a potem głoso-
wać – dodaje Prezydent Mastalerz. 

Sukces pierwszej edycji
W ubiegłorocznej, pierwszej edycji, tar-

nobrzeskiego budżetu obywatelskiego 
mieszkańcy zgłosili 24 projekty. Cztery 
z nich zostały odrzucone ze względu na 
przekroczenie kwoty zaplanowanej na 
realizację budżetu obywatelskiego lub 
złożenie projektu po terminie.

Budżet obywatelski na rok 2014 wyniósł 
milion złotych. W głosowaniu udział wzię-
ło 1197 osób. Po sprawdzeniu kart wyję-
tych z urny, 1195 stanowiły karty ważne. 
Spośród dwudziestu projektów, na które 
można było głosować, trzy zwycięskie róż-
nią się zaledwie jednym głosem. Najwięcej 
głosów, bo aż 253 uzyskał projekt „Aktyw-
ne dzieci – aktywni dorośli (budowa siłow-
ni zewnętrznej na Os. Serbinów)”. Drugie 

miejsce, z liczbą 252 głosów, zajął projekt 
„Siłownia na świeżym powietrzu (budowa 
siłowni zewnętrznej na Os. Siarkowiec)”. 
Na trzecim miejscu z  liczbą głosów 251, 
uplasował się projekt pn. „Nawierzchnia 
asfaltowa ul. Borów (modernizacja ul. Bo-
rów wraz z budową chodnika i oświetle-
niem na Os. Piastów)”. Wartość szacunko-
wa wszystkich trzech projektów wynosiła 
1,2 mln zł.

Znów mieszkańcy 
wybiorą inwestycje

już po raz drugi tarnobrzeg realizuje tzw. budżet obywatelski. Mieszkańcy mają do dyspozycji milion złotych. to 
oni zdecydują, które ze zgłoszonych projektów zostaną wpisane do przyszłorocznego budżetu miasta. – W ubie-
głym roku byliśmy pierwsi na podkarpaciu. W nasze ślady poszło wiele samorządów, co pokazuje, że był to krok w dobrą 
stronę – mówi norbert Mastalerz, Prezydent tarnobrzega.

Do zgłaszania projektów i głosowania zachęca 
również Prezydent tarnobrzega – norbert Mastalerz.
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Każdego roku staramy się, aby urodziny miasta były 
wyjątkową imprezą z gwarantowaną świetną zabawę. 
Dlatego co roku podnosimy poprzeczkę coraz wyżej.

Jako, że dla chcącego, nic trudnego, co roku podno-
simy poprzeczkę nieco wyżej i gwarantujemy. Dlatego 
tegoroczne Dni Tarnobrzega także będą wyjątkowe i 
na pewno niezapomniane. 

Organizacja tak dużej imprezy nie byłaby jednak 
możliwa, gdyby nie wiele życzliwych osób, które po-
magają i wspierają nas w każdy możliwy sposób. 

Dzięki nim wspólnie organizujemy świetną zabawę, 
która dostarczy moc niezapomnianych wrażeń kilkuna-
stu tysiącom osób. Bo właśnie takie są Dni Tarnobrzega.

Koncerty, turnieje sportowe, konkursy, nagrody, pu-
chary i wiele różnych atrakcji. To przygotowaliśmy na 
największą imprezę w naszym regionie. 

Do wielu naszych sponsorów wystarczy wykonać 
jeden telefon i rozumiemy się prawie bez słów. Od 
czterech lat wiemy, że możemy na liczyć na ich wspar-
cie. A oni wiedzą, jak bardzo jesteśmy im za to wsparcie 
wdzięczni.

– Co roku kieruję w stronę naszych sponsorów serdeczne 
podziękowania. Bez ich wsparcia organizacja takich Dni 
Tarnobrzega nie byłaby możliwa. Dzięki temu, że wspiera-
ją nas i to nie tylko dobrym słowem, możemy organizować 
imprezę dla tysięcy tarnobrzeżan na  naprawdę najwyż-
szym poziomie. Dzięki Wam - sponsorom pokazujemy, że 
można zrobić coś wspólnie dla Tarnobrzega i tarnobrze-
żan. W końcu to nasze miasto. Cieszę się, że dostrzegacie 
to Państwo i jesteście z nami – mówi Prezydent Norbert 
Mastalerz.

Wśród sponsorów tegorocznych Dni Tarnobrzega są 
duże przedsiębiorstwa, które działają w różnych mia-
stach Polski, ale są także małe rodzinne firmy. Każdemu, 
kto dołożył przysłowiową „złotówkę” i przyczynił się do 
tego, aby tegoroczne Dni Tarnobrzega były wyjątkowe, 
serdecznie dziękujemy.

Również w tym roku, po raz kolejny, honorowy pa-
tronat nad Dniami Tarnobrzega objęli także: Wojewo-
da Podkarpacki – Małgorzata Chomycz - Śmigielska i 
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław 
Ortyl. Za to również im dziękujemy.

www.dnitarnobrzega.pl

bAwiMy siĘ DZiĘKi wAM! 
Dziękujemy!już w najbliższy weekend odbędą się Dni tarnobrzega. największa i najpopularniejsza 

impreza w regionie, podczas której bawić się będzie kilkanaście tysięcy osób. Z niecierpli-
wością odliczamy już godziny i czekamy na wszystkich miłośników dobrej zabawy.
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Urząd Miasta tarnobrzega
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

O G Ł O S Z E N I E 
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na najem na okres 25 lat nieruchomości zabudowanej zespołem budynków Hotelu 
Nadwiślańskiego ozn. nr ewid. 300/6 o pow. 0,6045 ha poł. w Tarnobrzegu ul. Przy 
Zalewie z przeznaczeniem pod działalność hotelarsko-usługową. 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu łącznie za grunt i budynki wynosi 
8000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 zł / + 23 % podatek VAT 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 12-tej w sali narad Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok.201. Licytacji podlega stawka czynszu 
netto. Do wylicytowanego czynszu za najem zostanie doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23 %. 

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 1500,-zł /słownie: jeden tysiąc pięć-
set złotych 00/100/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega Nr 
18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 12 
czerwca 2014 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 do dnia 12 
czerwca 2014 r. do godz. - 14 tej. 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet 
czynszu najmu ustalonego w przetargu. W razie uchylenia się ustalonego najemcy od 
zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się z projektem umowy najmu, przed 

przystąpieniem do przetargu i złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią 
powyższego projektu. 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów-stanowisko ds. go-
spodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 015 
- 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 015 - 822-65-70 
wew. 218, 210, 240

Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami dostępne jest również w Internecie pod 
adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl.

O G ŁO S Z E N I E

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż  działki ewidencyjnej ozn. nr ewid. 155 o powierzchni 0,0537 ha objętej 
KW TB1T/00006106/6, położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów stanowiącej wła-
sność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości – 55 000,00 zł zwolniona z podatku VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 10 30 w sali narad Urzędu Miasta 

Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 5  000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100/ należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 5 
czerwca 2014 r. do godziny 14-tej. lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 
1111 0000 3990 9547 Bank PeKaO S.A I/O Tarnobrzeg do dnia 5 czerwca 2014 r. 

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 nr 4 ds. go-

spodarki gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 822-65-70 wew. 
278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 822-65-70 wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, Biu-
letynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

O G ŁO S Z E N I E

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż  29 działek ewidencyjnych objętych KW TB1T/00030328/5 położonych 
w Tarnobrzegu obręb Ocice, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 11-tej w sali narad Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 8 000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych 
00/100/ należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 5 
czerwca 2014 r. do godziny 14-tej. lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 
2744 1111 0000 3990 9547 Bank PeKaO S.A I/O Tarnobrzeg do dnia 5 czerwca 2014 r. 

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 nr 4 ds. 

gospodarki gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 822-65-70 
wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 822-65-70 wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, Biu-
letynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza7.

Lp. Nr ewid.
działki Powierzchnia Cena nieruchomości

1 1/18 0,1781 ha 80.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

2 1/19 0,1898 ha 85.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

3 1/20 0,1803 ha 81.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

4 1/21 0,1808 ha 81.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

5 1/22 0,1189 ha 53.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

6 1/23 0,1204 ha 54.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

7 1/24 0,1206 ha 54.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

8 1/25 0,1207 ha 54.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

9 1/26 0,1210 ha 54.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

10 1/27 0,1275 ha 57.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

11 1/38 0,0959 ha 43.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

12 1/40 0,1087 ha 49.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

13 1/41 0,1103 ha 49.500,-zł.   +  23% podatek VAT.

14 1/42 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

15 1/43 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

16 1/44 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

17 1/45 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

18 1/46 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

19 1/47 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

20 1/48 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

21 1/49 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

22 1/50 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

23 1/51 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

24 1/52 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

25 1/53 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

26 1/54 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

27 1/55 0,1025 ha 46.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

28 1/56 0,0931 ha 42.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

29 1/57 0,0931 ha 42.000,-zł.   +  23% podatek VAT.

I N F O R M AC JA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2014 r. do dnia 20 
czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu 
dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkal-
nego nr 42 przy ul. Sikorskiego 7 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych 
budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych 
lokali oraz części gruntu ozn. nr ewid. 1220/3 i 3000/4 o łącznej pow. 0,0905 ha. 

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

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

z up. PREZYDENTA MIASTA
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 

Elżbieta Bochyńska

Hasłem przewodnim tegorocznej 
imprezy jest owoc derenia – rośliny 
przeżywającej ostatnio swój renesans 
zainteresowania. Festiwal nawiązuje 
do tradycji właścicieli Dzikowa, hr. Tar-
nowskich, którzy w słynnej „Wytwórni 
Wódek i Likierów” produkowali cenio-
ne w Polsce i Europie wódki i nalewki. 

Do udziału w festiwalu serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Tarnobrzega i okolic, a w szczególności 
wytwórców - hobbystów wszelkiego 
rodzaju nalewek. Mogą oni prezento-
wać swoje wyroby i wziąć udział w fe-
stiwalowym konkursie. Oceniające wa-
lory nalewek jury, w którym zasiądzie 
wybitne grono znawców przedmiotu, 
ogłosi zwycięzców tegorocznej edycji 
festiwalu.

W programie imprezy znajdą się 
też wykłady wybitnych specjalistów z 
Wrocławia: prof. Alicji Kucharskiej pt.  

„Dereń – smaczne i zdrowe owoce 
dla każdego”, prof. Tomasza Nowaka 
„Nalewki moje hobby” i dra Narcyza 
Pióreckiego z Arboretum w Bolestra-
szycach – „Dereń jadalny”. 

Swoją gawędę wygłosi także Walde-
mar Sulisz, który poda praktyczne rady 
i sposoby dotyczące produkcji domo-
wej nalewki. W trakcie imprezy będzie 
też można nabyć różne produkty z de-
renia i innych owoców.

Oprócz tego wystawiane będą do-
mowe pieczywa i wędliny, zasma-
kować będzie można grillowanej 
dziczyzny i staropolskiego bigosu. 
Muzeum na tę okazję przygotowało 
także wystawę prezentującą funkcjo-
nowanie „Fabryki Wódek i Likierów” 
w Dzikowie. 

Serdecznie zapraszamy 
do Dzikowa

Dzikowski Festiwal nalewek

Muzeum Historyczne miasta tarnobrzega organizuje i Dzikowski Festiwal 
nalewek. odbędzie się on 15 czerwca b.r. w Zamku Dzikowskim od godz. 
13.00. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek województwa Pod-
karpackiego.


