
Lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok 

Projekty odrzucone formalnie i merytorycznie, wraz z opisami uzasadnieniem 

 

Lp. Tytuł Typ Koszt 

1 
Remont części ogrodzenia muru oporowego Parku 
Dzikowskiego 

mały 20 000,00 zł 

2 Poleżmy nad stawami na osiedlu Serbinów! mały 22 100,00 zł 

3 Dodatkowe kosze (toalety) dla psów na osiedlu Serbinów mały 17 755,00 zł 

4 Druga boiskowa trybuna przy Euroboisku na osiedlu Serbinów mały 28 646,70 zł 

5 Stół do tenisa stołowego nad Wisłą mały 13 300,00 zł 

6 ARTarnobrzeg - wyjątkowy mural w sercu Tarnobrzega duży 100 000,00 zł 

 

1. 

Tytuł projektu: Remont części ogrodzenia muru oporowego Parku Dzikowskiego 

Kategoria projektu: Projekt Mały. 

Opis projektu: 

Remont częściowy muru polecający na miejscowym uzupełnieniu odpadających tynków i 

dwukrotnym malowaniu tynków farbą silikatową. 

Miejsce realizacji projektu: ul. Nadole na wysokości hali sportowej. 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł. 

Uzasadnienie odrzucenia projektu: 

1. Remont części ogrodzenia muru oporowego Parku Dzikowskiego - koszt realizacji projektu 

niedoszacowany. 

2. Przekroczona pula środków przeznaczonych na realizację projektu w kategorii "projekt 

mały". Ze względów na strefę konserwatorską istnieje konieczność wykonania 

dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniem konserwatorskim. Takowa dokumentacja 

została wykonana 2 2013 r. na całe ogrodzenie wokół Parku Dzikowskiego. Sama 

aktualizacja dokumentacji technicznej na zakresie wskazanym we wniosku została 

wyceniona na 36900,00 zł. Dopiero na podstawie zleconej aktualizacji możliwa będzie 

wycena zakresu wskazanego we wniosku. 

3. Realizacja projektu na nieruchomości nienależącej do Miasta Tarnobrzega. Wyrokiem 

z dnia 10 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny Sygn. akt I OSK 3432/15 oddalił 

skargi kasacyjne orzekając że m.in. działka ewidencyjna nr 613 położona w Tarnobrzegu nie 

podlegały reformie rolnej. W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość stanowi 

własność spadkobierców hr. Tarnowskiego. 

 



 

2. 

Tytuł projektu: Poleżmy nad stawami na osiedlu Serbinów! 

Kategoria projektu: Mały. 

Opis projektu: 

Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż kilku leżaków miejskich drewniano-metalowych 

lub betonowych (ewentualnie z listwami drewnianymi) w bezpośrednim otoczeniu wybranego 

stawu hodowlanego (lub dwóch) na osiedlu Serbinów. 

Miejsce realizacji projektu: teren przy jednym lub dwóch stawach na Osiedlu Serbinów 

(nr działki 1111/123) w możliwie bliskiej odległości od lustra wody. 

Szacunkowy koszt: 20 000 zł. 

Koszt po weryfikacji: 22 100 zł. 

Uzasadnienie odrzucenia projektu: 

Koszt realizacji projektu przekracza pulę środków przeznaczonych na realizację projektów 

w kategorii „Projekt mały”. 

Wnioskodawca nie określił zakresu projektu, tj. dokładnej ilości leżaków, nie wskazał 

lokalizacji, nie uwzględnił zakupu i montażu kosza w miejscu/miejscach umiejscowienia 

leżaków. W zależności od rodzaju/typu leżaka, rodzaju podbudowy, ilości, koszty mogą zostać 

określone na kwotę poniżej progu 20 000, zł jak i znacznie powyżej tego progu. Przy założeniu 

montażu minimalnej ilości wskazanej tj. 5 sztuk. Wydział szacuje koszt projektu na co najmniej 

22.100,- zł. Ale jest to koszt jedynie szacunkowy. 

 

3. 

Tytuł projektu: Dodatkowe kosze (toalety) dla psów na osiedlu Serbinów 

Kategoria projektu: Mały. 

Opis projektu: 

Zadanie obejmuje zakup i montaż na osiedlu Serbinów pięciu bardzo prostych w obsłudze, 

miejskich ulicznych koszy na psie odchody (toalet dla psów typu Retriever City) z dozownikiem 

dyspenserem na woreczki lub wyposażonych w specjalny podajnik na torebki foliowe i 

papierowe w 100% degradowalne oraz koniecznych do ich wyposażenia woreczków. 

Miejsce realizacji projektu: Teren osiedla Serbinów. 

Szacunkowy koszt: 20 000 zł. 

Koszt po weryfikacji: 17 755 zł. 

Uzasadnienie odrzucenia projektu: 

Projekt niezgodny z uchwałą Rady Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w mieście. 

 



4. 

Tytuł projektu: Druga boiskowa trybuna przy Euroboisku na osiedlu Serbinów 

Kategoria projektu: Mały. 

Opis projektu: 

Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż stalowej, 3-rzędowej boiskowej trybuny na 51 miejsc o 

parametrach analogicznych jak ta, która już jest zamontowana w bezpośrednim otoczeniu Euroboiska 

na osiedlu Serbinów. 

Miejsce realizacji projektu: teren przy już funkcjonującej trybunie w bezpośrednim otoczeniu 

Euroboiska przy Szkole Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka na Osiedlu Serbinów. 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł. 

Koszt po weryfikacji: 28 646,70 zł. 

Uzasadnienie odrzucenia projektu: 

Koszt realizacji projektu przekracza pulę środków przeznaczonych na realizację projektów 

w kategorii „Projekt mały”. 

Ocena Koszt dostawy i montażu trybuny znacznie przewyższa założenia Wnioskującego. 

Trybuna boiskowa, stalowa, 3-rzedowa na 51 miejsc. Dostawa i montaż trybuny: 28 646,70 zł. 

 

5. 

Tytuł projektu: Stół do tenisa stołowego nad Wisłą 

Kategoria projektu: Mały 

Opis projektu: 

Tenis stołowy bez wątpienia jest wizytówką naszego miasta w Europie. Zawodniczki 

tarnobrzeskiej drużyny osiągnęły dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzyń, a sama dyscyplina z roku 

na rok staje się coraz bardziej popularna. W związku z tym naszą propozycją projektu 

do zrealizowania w przyszłym roku, w ramach budżetu obywatelskiego, jest zainstalowanie 

zewnętrznego stołu do tenisa stołowego i ławeczki razem z nawierzchnia zapewniająca dobre 

i bezpieczne warunki do gry. W naszej ocenie najlepszym miejscem dla stołu będą tereny nad 

Wisłą. W ostatnich latach obszar ten został odnowiony i jest atrakcyjnym miejscem 

do spędzania wolnego czasu. Poza tym miejsce to znajduje się w pobliżu MOSiRu, co dawałoby 

szanse korzystania z niego w przypadku braku możliwości skorzystania z hali w ośrodku. 

Najlepszym rozwiązaniem będzie usunięcie zaniedbanych pozostałości po starym korcie 

i stworzenie tam warunków umożliwiających zainstalowanie stołu tenisowego i ławki. 

Miejsce realizacji projektu: Tereny nad Wisłą 

Szacunkowy koszt: 13 300 zł 

Uzasadnienie odrzucenia projektu: 

Wnioskodawca złożył dwa identyczne projekty, papierowo i elektronicznie. Projekt złożony 

papierowo został odrzucony. 



Objaśnienie: W przypadku większej liczby zgłoszeń tego samego projektu, są one łączone 

w jeden projekt. Wnioskodawcy są o tym fakcie informowani. 

Podstawa prawna: § 13 pkt 5 Uchwały Nr LI/517/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 

27 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu 

obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. 

 

6. 

Tytuł projektu: ARTarnobrzeg - wyjątkowy mural w sercu Tarnobrzega 

Kategoria projektu: Duży 

Opis projektu: 

ARTarnobrzeg zachęca mieszkańców Tarnobrzega do refleksji nad ich własnym miastem, a 

także zachęca do spojrzenia na piękno przestrzeni publicznej od innej, dotąd nieznanej strony. 

Zachęcimy artystę do wykonania niebanalnego projektu muralu w surrealistycznym 

kontekście. Posługując się elementami lokalnej architektury, artysta zbuduje nową krainę, 

która mimo swej baśniowości pozostanie tutejsza. Tak jak w dotychczas zrealizowanych 

projektach przykładowego artysty, również tu pojawią się drobne surrealistyczne elementy 

i niespodziewane zdarzenia. W pracach jednego z takich przykładowych artystów ważną rolę 

odgrywają ludzie. Pojawiają się nie tylko na ulicach, ale też na dachach, łącznikach między 

budynkami czy lewitujący gdzieś w chmurach – mają pokazać, jak gwarnym i wesołym 

miejscem może być Tarnobrzeg. Mural może zostać stworzony w podobnym stylu, 

co występujące już w Warszawie na Ochocie, Krakowie czy w Szczecinie. Zależy nam 

na minimalistycznym, ale mimo to wyjątkowym stylu artysty, aby mural tętnił życiem. Mural 

będzie się znajdował na doskonale wyeksponowanej ścianie, widocznej dla uczestników ruchu 

przy ul. Sikorskiego. Zaleca się pokrycie powierzchni muralu powłoką antygraffiti w celu 

zabezpieczenia malowidła przed wandalizmem. 

Miejsce realizacji projektu: Elewacja bloku przy ul. Władysława Sikorskiego 7 (strona 

wschodnia) - numer ewidencyjny budynku 1220/3;1 

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł 

Uzasadnienie odrzucenia projektu: 

Projekt odrzucony ze względów formalnych z uwagi na: 

1. Brak załączonej i złożonej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega listy 

mieszkańców popierających realizację projektu.  

Objaśnienie: Każdy zgłaszany projekt w kategorii projektów dużych powinien zostać poparty 

przez 15 mieszkańców terenu, którego projekt dotyczy. Podpisy popierających mieszkańców 

powinny zostać złożone na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały 

Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega. Podstawa 

prawna: § 9 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr LI/517/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 

27 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu 

obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. 



2. Obiekt, na którym umieszczony ma być mural nie jest własnością Miasta Tarnobrzega. Brak 

również uprawnienia do dysponowania obiektem przez Miasto Tarnobrzeg. 

Objaśnienie: Do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega nie można zgłaszać projektów 

zakładających realizację zadania na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma 

możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 

Jednocześnie do projektu nie dołączono dokumentów dających takowe uprawnienie Miastu 

Tarnobrzeg. 

Podstawa prawna: § 7 ust. pkt 5 Uchwały Nr LI/517/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 

27 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu 

obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. 


