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KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT MAŁY 
 

Prosimy o wybranie JEDNEGO projektu z poniższej listy projektów oraz wpisanie jego numeru 
porządkowego w kwadracie znajdującym się poniżej niniejszej instrukcji. 
 
UWAGA! Jeżeli głosujący nie wpisze żadnego numeru projektu, wpisze więcej niż jeden numer 

lub wpisze nieistniejący numer projektu, jego głos zostanie potraktowany jako nieważny. 
 

Wybieram projekt nr         proszę wpisać nr wybranego projektu 
 

 

Nr Tytuł projektu Skrócony opis projektu Osiedle 
Szacunkowy 

Koszt 

1 

Będzie Bezpieczniej - 
Wykonanie 
monitoringu 
i oświetlenia Strefy 
Rekreacyjnej Placu 
zabaw i Siłowni przy 
ulicy Kopernika 

Wykonanie monitoringu placu zabaw i siłowni na świeżym 
powietrzu przy ulicy Kopernika 2,4 i 6, oraz montaż oświetlenia. 

Siarkowiec 20 000,00 zł 

2 
Budowa parkingu 
przy Szkole 
Podstawowej nr 11 

Budowa parkingu na 10-15 stanowisk na terenie Szkoły 
Podstawowej. 

Sobów  20 000,00 zł 

3 EKO Targowa 13 

Rekultywacja działek nr 2001/4 i 2002/4 położonych przy 
ul. Targowej i ul. Tracza, polegająca na: 
- rekultywacji powierzchni działek: działki nr 2001/4 na całej 
powierzchni około 200 2 i działki nr 2002/4 na długości 10 m2, 

- zasiew nowej trawy, 
- nasadzenie krzewów żywopłotu i drzew. 

Wielopole 11 500,00 zł 

4 

Kontynuacja 
zagospodarowania 
Rodzinnego parku 
rekreacji na Osiedlu 
Miechocin w 
Tarnobrzegu 

Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem miejskiego 
terenu użyteczności publicznej w ramach realizowanego 
projektu pn. Rodzinny park rekreacji na Osiedlu Miechocin 
w Tarnobrzegu zlokalizowanego w obrębie działki om. nr ewid. 
403/3 stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega, położonej 
w Tarnobrzegu (obręb 3 - Miechocin) w rozwidleniu dróg 
gminnych. 

Miechocin 19 600,00 zł 

5 Maszt dzwonowy 
Wykonanie masztu dzwonowego z zadaszeniem i dzwonem, 
wraz z chodnikiem i tablica informacyjną.  

Mokrzyszów 20 000,00 zł 

6 

Monitoring terenu i 
strefy rekreacyjnej 
przy Szkole 
Podstawowej nr 10 

Zakup, transport i montaż kamery obrotowej (lub innej) na 
maszcie oświetleniowym (lub w innym miejscu) w bezpośrednim 
otoczeniu Euroboiska na osiedlu Serbinów oraz jej podłączenie 
do systemu monitoringu miasta (dokumentacja techniczna, 
światłowód itp.)  

Serbinów 20 000,00 zł 

7 
Piastów segreguje 
odpady 

Zamontowanie w pięciu lokalizacjach stacji do selektywnej 
segregacji odpadów Tudeks 3x50, posiadających unikatowy 
design oraz precyzyjne wykończenie. 

Piastów 19 200,00 zł 

8 Podest — molo 
Wykonanie podestu o długości 5 m i szerokości 2 m i połączenie 
go chodnikiem o długości około 2 m z istniejącym już chodnikiem 
z kostki brukowej. 

Wielowieś 20 000,00 zł 
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9 

Poprawa 
bezpieczeństwa na 
osiedlu Ocice poprzez 
wykonanie 
oświetlenia 

Oświetlenie ciągu pieszo- rowerowego na działce nr 14/17 obręb 
6 Ocice, które wykonane będzie na 6 słupach stalowych o 
wysokości 4m oraz z wykorzystaniem 6 opraw oświetleniowych 
parkowych. 

Ocice 19 999,41 zł 

10 
Poprawa estetyki 
osiedla Nagnajów 

Wymiana trzech tablic ogłoszeniowych na zamykane gabloty 
ogłoszeniowe. Zakup dwóch tablic korkowych. Renowacja dwóch 
ławek. Renowacja altany. Zakup drewnianego stołu. 

Nagnajów 20 000,00 zł 

11 

Relaks na terenach 
zielonych osiedla 
Przywiśle - 
kontynuacja 

Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławki, kosze 
na śmieci, stojak na rowery. Uzupełnienie i wymiana na trasie 
zmodernizowanych ciągów spacerowych tj. od ul. Waryńskiego 
i Lasku Bulońskiego - na styku przy Biedronce. 

Przywiśle 19 300,00 zł 

12 
Remont Alei Lipowej 
na Osiedlu Dzików 
etap II 

Wykonanie nowej nawierzchni Alei Lipowej, wymiany obrzeży 
betonowych na odcinku objętym utwardzeniem, uzupełnienia 
grysu w celu poprzecznego wyprofilowania. Aleja Lipowa 
posiada długość ok. 375 mb, biegnie od ul. Słomki do ul. 
Szewery.  

Dzików 20 000,00 zł 

13 

Remont chodnika 
(wymiana płytek 
chodnikowych na 
kostkę brukową) 

Demontaż starych płytek chodnikowych- wykonanie podsypki 
pod kostkę brukową- zagęszczenie podsypki pod kostkę, zakup 
i położenie nowej kostki brukowej. 

Wielopole 20 000,00 zł 

14 
Siłownia na Dębowej 
Polanie – II etap 

Doposażenie obecnej siłownię o 5 pozostałych zaplanowanych 
urządzeń. Będą to: orbitrek, wioślarz, twister ze stepperem, 
narciarz i trenażer nóg – nożyce (2 stanowiska). 

Zakrzów 16 680,00 zł 

15 
Stół do tenisa 
stołowego nad Wisłą 

Zainstalowanie zewnętrznego stołu do tenisa stołowego i 
ławeczki razem z nawierzchnia zapewniająca dobre i bezpieczne 
warunki do gry.  

Stare 
Miasto 

13 300,00 zł 

16 

Ułożenie kostki 
brukowej w altanie 
ogrodowej. Ułożenie 
kostki (chodnik) do 
altany ogrodowej 

Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej. Doprowadzenie 
chodnika z kostki brukowej od ulicy Dzikowskiej do altany 
ogrodowej. 

Podłęże 20 000,00 zł 

17 
Wykonanie i montaż 
bramy wjazdowej do 
remizy OSP 

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na działkę do remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Istniejąca brama jest za wąska, 
zużyta, skorodowana i nie można wjechać do garażu z pompą 
dużej wydajności. 

Sielec 20 000,00 zł 

18 

Zielona wyspa w 
centrum miasta — 
strefa zabaw i relaksu 
w centrum 
Tarnobrzega 

Zagospodarowanie terenu placu szkolnego o wymiarach 
32mx30m w taki sposób, aby czas mogły tam spędzać wszystkie 
dzieci z naszej szkoły. Jedni w Zielonej Sali Rekreacyjnej inni w 
Strefie Zabaw Kreatywnych dla dzieci w każdym wieku. 
Uczniowie z przyjemnością będą tam odpoczywać: zarówno ci, 
którzy muszą aktywnie odreagować stres, jak i tacy, którzy 
potrzebują wyciszenia i uspokojenia myśli. 

Wielopole 20 000,00 zł 

 


