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SŁOWO WSTĘPNE 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Trwający nieprzerwanie od dnia 24 lutego 2022 r. konflikt zbrojny na terytorium 

Ukrainy oraz związana z nim migracja na skalę niespotykaną od czasów II Wojny Światowej, 

spowodowały, iż obecnie jesteśmy w znacznym stopniu pochłonięci teraźniejszością. 

To na niej koncentruje się dziś nasza uwaga. Nie tylko ze względu na położenie geograficzne, 

ale przede wszystkim z powodu wrażliwości serca tarnobrzeżan, nasze wspólne 

zaangażowanie skupia się głównie wokół organizacji szeroko rozumianej pomocy dla 

obywateli Ukrainy, w tym dla naszego Miasta partnerskiego – Czernihowa, które bardzo 

ucierpiało na skutek okrucieństwa tej wojny. Wszystko to powoduje, że sprawy i wyzwania, 

które stały przed nami w 2021 roku, niektórym z nas mogły już zatrzeć się w pamięci. 

To im jednak poświęcone będą kolejne strony niniejszego Raportu o stanie Miasta za 2021 

rok. 

 W Tarnobrzegu rok ten – jak na całym świecie – upłynął pod znakiem walki 

z kolejnymi falami zachorowań na COVID-19 oraz związanego z nimi utrudnionego 

funkcjonowania z powodu izolacji, kwarantann oraz różnego rodzaju obostrzeń sanitarnych. 

Co gorsze jednak, pandemia – pomimo podejmowanych działań profilaktycznych w postaci 

szczepień - w sposób nieubłagany odcisnęła swoje pięto również na demografii naszego 

Miasta, powodując nadmiarowe i przedwczesne zgony. Pozytywne pozostaje jednak to, 

że wprowadzony w marcu 2020 roku i obowiązujący w całym 2021 roku stan epidemii 

szczęśliwie nie zatrzymał rozwoju naszego Miasta. 

 Kontynuowaliśmy zatem prowadzone inwestycje oraz modernizacje na terenie 

Miasta. Pomimo początkowo występujących poważnych trudności związanych 

z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy w miejsce dotychczasowego (postawionego 

w stan upadłości), wczesną wiosną ubiegłego roku ruszyła największa z publicznych 

inwestycji ostatnich lat w naszym Mieście, tj. budowa drogi obwodowej. Realizacja tejże 

inwestycji, polegającej na wytworzeniu liczącego ok. 9 kilometrów odcinka nowej drogi, 

możliwa stała się dzięki znacznemu wsparciu finansowemu ze strony samorządu 
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województwa podkarpackiego oraz dofinansowaniu, które w 2021 roku udało się pozyskać 

od administracji rządowej w ramach rezerwy subwencji celowej. To dzięki ogromnej  

przychylności i zrozumieniu dla potrzeb naszego Miasta, wyrażanym przez władze krajowe 

oraz samorządowe najwyższego szczebla, a jednocześnie niezwykłej determinacji moich 

bliższych i dalszych współpracowników, jeszcze w tym roku wszyscy będziemy mogli 

korzystać z drogi obwodowej, która znacznie odciąży ruch w samym Mieście.  

 W 2021 roku w dalszym ciągu prowadzona była również rozpoczęta rok wcześniej 

druga niezwykle ważna inwestycja infrastrukturalna, jaką jest rewitalizacja terenów nad 

Jeziorem Tarnobrzeskim. Dzięki niej przybyło miejsc parkingowych, rozbudowana została 

infrastruktura drogowa, w tym – ciągi pieszo – rowerowe i oświetlenie, pojawiły się nowe 

punkty gastronomiczne, jak również obiekty rekreacyjne oraz przeznaczone dla służb. 

Odpoczywającym udostępniona została dłuższa plaża. Za sprawą tychże działań, jeszcze 

większa liczba osób może korzystać z uroków Jeziora Tarnobrzeskiego, które jest jednym 

z najczystszych zbiorników wodnych, określanym pierwszą klasą czystości. I choć w ostatnim 

czasie wiele zmieniło się nad Jeziorem Tarnobrzeskim, wciąż bardzo dużo pozostaje 

do zrobienia. Dlatego w 2021 roku Miasto wyłoniło wykonawcę projektu koncepcyjnego 

zagospodarowania terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim, która stanowić będzie podstawę 

do opracowania dokumentacji technicznej.  

 Kolejną inwestycją, niewątpliwie zasługującą na przywołanie jej w tym miejscu, jest 

długo wyczekiwane zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową ulicy Skrajnej 

i odcinka ulicy Nadole w Tarnobrzegu. Tarnobrzeski samorząd bowiem od wielu podejmował 

starania w celu pozyskania środków finansowych na ten cel. Za sprawą dofinansowania 

rządowego zakończyły się one sukcesem w 2021 roku, dzięki czemu możliwe stało się 

przystąpienie do remontu jesienią zeszłego roku i ukończenie jej w maju roku bieżącego. 

Warto wspomnieć, iż nie byłoby to możliwe bez wsparcia dla tego działania ze strony Rady 

Miasta Tarnobrzega, która w połowie ubiegłego roku wyraziła zgodę na przesunięcie 

w budżecie Miasta środków finansowych celem zabezpieczenia wkładu własnego dla tego 

zadania. 

 Miniony rok przyniósł również szereg innych, mniejszych, zadań inwestycyjnych 

i remontowych na poszczególnych osiedlach, obejmujących drogi oraz budynki miejskie. 

Przygotowaliśmy kolejne dokumentacje projektowo - kosztorysowe, które umożliwią 
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realizację zadań prorozwojowych w roku bieżącym oraz latach następnych. Służyć one będą 

m.in. poprawie estetyki przestrzeni publicznej, komunikacji, zwiększeniu atrakcyjności 

i dostępności terenów zielonych, miejsc rekreacji, dalszemu doskonaleniu poziomu edukacji, 

jak również polepszeniu jakości opieki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.  

 Rok 2021 jawi się również jako szczególnie udany dla kultury w naszym Mieście. 

Podjęte w 2020 roku starania o nabycie dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega 

Kolekcji Dzikowskiej, obejmującej ponad 1600 eksponatów, zostały zwieńczone nie tylko jej 

zakupem, ale również pozyskaniem znacznego dofinansowania rządowego na ten cel. 

Rzeczona kolekcja przedstawia nie tylko czysto materialną wartość, lecz przede wszystkim 

stanowi trudne do przecenienia dziedzictwo kulturowe, nawiązując do ważnej części historii 

naszego Miasta. Zapoczątkowane dwa lata temu starania mające na celu pozyskanie tych 

niezwykle cennych dóbr kultury znalazły swój szczęśliwy finał w 2021 roku. Wówczas 

to dzieła sztuki i pamiątki Rodziny Tarnowskich, wchodzące w skład Kolekcji Dzikowskiej, 

stały się dobrem wspólnym wszystkich tarnobrzeżan. Pierwsza, bezpłatna ich prezentacja 

odbyła się w grudniu ubiegłego roku. Od tego czasu słynne zbiory sztuki udostępnione 

są zwiedzającym w ramach stałej oferty Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. 

 W obszarze kultury miniony rok zapisze się również jako czas kontynuacji 

zapoczątkowanej w 2020 roku dobrej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej 

w Warszawie. Dzięki finansowaniu płynącemu z tej instytucji państwowej, 

po przeprowadzonym generalnym remoncie pomnika oddziału partyzanckiego „Jędrusie” 

i jego dowódcy Władysława Jasińskiego, w 2021 roku remontu doczekał się również pomnik 

obrońcy Tarnobrzega we wrześniu 1939 roku - porucznika Józefa Sarny. Za te działania 

na  rzecz opieki nad miejscami pamięci w 2022 roku Tarnobrzeg otrzymał Nagrodę Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej. 

 Mimo pandemicznych ograniczeń w 2021 r. kontynuowaliśmy również proces 

wdrażania partycypacyjnego modelu zarządzania Tarnobrzegiem. Na tym poziomie 

działalności samorządowej w minionym roku umożliwiliśmy Mieszkańcom podejmowanie 

aktywności w formule inicjatywy lokalnej. Ten instrument zaangażowania mieszkańców 

w rozwój miasta wprowadzony został w 2021 roku po raz pierwszy w historii Tarnobrzega. 

Nowa forma partycypacji polega na ścisłej współpracy Miasta z mieszkańcami w celu 

wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Zrealizowane 
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zostały dwie inicjatywy lokalne. Jedna z nich polegała na wytworzeniu nowej infrastruktury 

służącej Mieszkańcom osiedla Zakrzów. Druga była inicjatywą przeciwdziałającą marnowaniu 

żywności poprzez utworzenie punktu dzielenia się niepotrzebnymi produktami spożywczymi. 

Dodać przy tym należy, że podczas realizacji takich inicjatyw, mieszkańcy oferują swoją pracę 

społeczną, wnoszą wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania danej 

inicjatywy) lub własny wkład finansowy. Natomiast Miasto oferuje pomoc finansową lub 

rzeczową. Istotą takich inicjatyw jest jednak wspólna realizacja zadania, a w zawartej 

umowie każda ze stron określa zakres swojego udziału i odpowiedzialności. 

 Ponadto o głos Mieszkańców prosiliśmy nie tylko – jak co roku - w sprawie budżetu 

obywatelskiego, ale również pytając o propozycje i pomysły dotyczące dodatkowej 

infrastruktury nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Chcielibyśmy bowiem, aby odpowiadała ona 

w możliwie największym stopniu na oczekiwania Mieszkańców, turystów, żeglarzy, nurków 

oraz innych grup, które z uroków jeziora korzystają, będąc jednocześnie przyjazną dla osób 

z niepełnosprawnościami, rodzin z małymi dziećmi, seniorów. 

 Wartymi odnotowania wydarzeniami z 2021 roku w Tarnobrzegu było również 

utworzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Zwierzyniec i Jasień”, będącego 

efektem pierwszej w historii Tarnobrzega obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Ważnym wydarzeniem w minionym roku było także powołanie do życia Tarnobrzeskiego 

Centrum Seniora, które z początkiem bieżącego roku zainaugurowało swoją działalność, 

stając się dla wielu Seniorów nie tylko miejscem spotkań, lecz również przestrzenią dla 

rozwoju osobistego, realizacji pasji oraz tworzenia więzi międzypokoleniowych. Rok 2021 

przyniósł również zakończenie trwającej od 2017 roku budowy ścianki wspinaczkowej, która 

dla wielu fanów aktywnego spędzania czasu wolnego, wraz z oddaniem do użytku w 2022 

roku stała się nie lada atrakcją. Wreszcie wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania było 

także nietuzinkowym wydarzeniem z roku 2021, przyczyniając się do poprawy dostępności 

miejsc parkingowym w centrum Miasta.  

 Rok 2021 zapisze się również w naszej pamięci jako czas kontynuacji ważnych 

inicjatyw zapoczątkowanych w latach poprzednich, których realizacja i efekty spodziewane 

są w bardziej lub mniej odległej przyszłości. Tak zatem, poprzedni rok był okresem dalszych 

starań zmierzających do włączenia Tarnobrzega w przebieg linii kolejowej, tzw. Szprychy 6, 

planowanej w ramach rządowego projektu Centralny Port Komunikacyjny. W tej sprawie 
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wspólnie wraz z Tarnobrzegiem występowały samorządy Sandomierza, Stalowej Woli i Niska. 

Współpraca lokalna z tymi gminami w 2021 roku rozwijała się również na płaszczyźnie 

określanej mianem „Czwórmiasta”. Porozumienie obejmujące właśnie, prócz Tarnobrzega, 

przywołane tu, nieodległe terytorialnie, jednostki samorządu terytorialnego, zostało 

podpisane w 2019 roku. W minionym roku wypracowano podwaliny pod zacieśnienie tejże 

współpracy poprzez nadanie jej formuły stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

Dzięki temu z początkiem tego roku faktem stało się uzyskanie zgód poszczególnych rad gmin 

na zawiązanie stowarzyszenia. Kolejnym krokiem, przed którym stoimy, będzie formalne jego 

powołanie do życia na zebraniu założycielskim i późniejsza jego rejestracja w KRS. Inicjatywa 

ta jest szczególnie istotna, zwłaszcza że Czwórmiasto ujęte zostało w Strategii Województwa 

Podkarpackiego. Nie ulega zatem wątpliwości, iż zarówno sama idea Czwórmiasta, jak 

i działania ukierunkowane na zintegrowanie wewnętrzne regionu Czwórmiasta i jego rozwój, 

stanowić będą zarówno zadanie, jak i wyzwanie, na kolejne lata dla tarnobrzeskiego 

samorządu. 

 Wskazane powyżej przedsięwzięcia, to tylko niektóre z podjętych aktywności 

na terenie Tarnobrzega w roku minionym. Pominięto tu wiele działań dotyczących obszarów, 

które są ważne dla funkcjonowania Miasta, lecz mają charakter rutynowy, powtarzalny. 

Przykładem może być wydawanie różnych decyzji administracyjnych czy też pobór podatków 

lokalnych. Podkreślono natomiast to, co stanowiło novum w działaniach tarnobrzeskiego 

samorządu, oraz zwrócono uwagę na obszary, w których odnotowano istotny postęp. 

Szczegółowo o kolejnych inicjatywach dowiecie się Państwo z lektury niniejszego 

opracowania. 

 Tak zatem, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejną odsłonę cyklicznego 

dokumentu, jakim jest raport o stanie miasta, opracowywany na podstawie art. 28aa ustawy 

o samorządzie gminnym. Zawiera on szereg opisów tego, w jaki sposób Miasto Tarnobrzeg 

realizowało swoje zadania w 2021 roku, starając się jednocześnie zagwarantować swoim 

Mieszkańcom coraz wyższą jakość życia. Zgodnie z przyjętą formułą, Raport ten nie jest 

oceną działalności tarnobrzeskiego samorządu, ani tym bardziej samorządowych jednostek 

organizacyjnych (czy też spółek komunalnych) z Urzędem Miasta na czele. Jest swego rodzaju 

„kompilacją informacji” z różnych płaszczyzn funkcjonowania byłego miasta wojewódzkiego 

położonego na północy Podkarpacia, będącego obecnie jednym z czterech miast na prawach 
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powiatu w województwie podkarpackim. Innymi słowy, Raport o stanie Miasta za rok 2021 

to obraz naszej małej ojczyzny widziany oczami współczesnego tarnobrzeżanina, zarówno 

pamietającego czasy silnie rozwijającego się miasta przemysłowego (tj. okres prosperity 

Tarnobrzega), jak i śmiało spoglądającego w przyszłość tego średniej wielkości miasta, 

niejako na nowo budującego swój potencjał społeczno–gospodarczy, wchodzącego 

na ścieżkę rozwoju i dążącego do tego, by stawać się coraz bardziej nowoczesnym 

i przyjaznym miejscem do życia. 
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KONTEKST SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

Sytuacja demograficzna 

 Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji 

Ludności, który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych 

w systemie teleinformatycznym. Rejestr Mieszkańców miasta Tarnobrzega prowadzony jest 

zgodnie z właściwością miejscową przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. W rejestrze 

mieszkańców miasta Tarnobrzega gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek 

meldunkowy na terenie miasta Tarnobrzega. 

 Liczba Ludności wg danych zawartych w Rejestrze Mieszkańców na dzień 31 grudnia 

2021 r. wynosiła 45 175 osób. W stosunku do roku 2020 liczba ta zmniejszyła się o 738 osób. 

Tabela 1 Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Tarnobrzegu wg płci – stan 
na dzień 31.12.2021 r. 

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały 

Kobiety 23 236 

Mężczyźni 20 955 

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy 

Kobiety 544 

Mężczyźni 440 

 
Powierzchnia miasta wynosi ok. 85 km2 (8 540 ha). Średnia gęstość zaludnienia: ok. 560 

mieszkańców/km². Miasto Tarnobrzeg podzielone jest na 26 osiedli, z czego 16 z nich jest 

jednostkami pomocniczymi W podziale na poszczególne osiedla Miasta Tarnobrzega sytuacja 

demograficzna przedstawia się następująco: 

Tabela 2 Liczba ludności miasta Tarnobrzega w ujęciu osiedlami. 

Lp. Osiedle Liczba ludności 

1. Piastów 1499 

2. Podłęże 1116 

3. Zakrzów 995 

4. Dzików 2894 

5. Sielec 557 

6. Wielowieś 1654 
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7. Sobów 1697 

8. Mokrzyszów 2387 

9. Miechocin 1259 

10. Nagnajów 164 

11. Ocice 598 

12. Stare Miasto 2271 

13. Przywiśle 5187 

14. Wielopole 5985 

15. Siarkowiec 5596 

16. Serbinów 11296 

 
 Tendencja ujemnego przyrostu naturalnego, obserwowana od lat w Polsce, ma swoje 

odzwierciedlenie również w lokalnym wymiarze. Poniższa tabela ukazuje niekorzystne 

zmiany demograficzne obserwowane dla Tarnobrzega. Dynamika ujemnego przyrostu 

naturalnego przybiera na sile. Wskaźnik przyrostu naturalnego, określany różnicą pomiędzy 

liczbą urodzeń a liczbą zgonów wyniósł w 2021 r. „- 347”, podczas gdy w 2018 r. wynosił „– 

76”. Wynik ten oznacza rosnącą tendencję starzenia się społeczności Tarnobrzega oraz 

wskazuje na pogłębiające się zjawisko braku zastępowalności pokoleń. Rośnie również 

współczynnik obciążenia demograficznego. Co oznacza, że zmniejsza się liczba mieszkańców 

w wieku produkcyjnym w stosunku do pozostałych kategorii osób nieprodukcyjnych. 

W 2018 r. wskaźnik dla Tarnobrzega wynosił 29,5, podczas gdy w 2020 r. już 32,3 (dla kraju 

w 2020 r. wynosił 28,2). Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Główny Urząd 

Statystyczny nie podał danych dotyczących ww. wskaźnika za 2021 r. Jednak prognozuje się, 

że będzie on jeszcze wyższy i osiągnie poziom najwyższy w całej UE. 

Tabela 3.Sytuacja demograficzna Miasta Tarnobrzega - zgony i urodzenia. 

 
2018 r. 2019 r. 2020 r. 

2021 r. 

Urodzenia 386 341 330 
269 

Zgony 462 475 547 
616 

Przyrost naturalny -76 -137 -217 
-347 
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 W 2021 r. więcej ludzi wyprowadziło się z Tarnobrzega do innych powiatów Polski, niż 

napłynęło do Tarnobrzega. Różnica ta wyniosła 221 osób i nazywana jest saldem migracji. 

Ujemne saldo migracji utrzymuje się na zbliżonym poziomie od wielu lat, choć od 2019 r. 

wskaźnik ten się nieco poprawił. Poniższa tabela przedstawia omawianą tendencję. 

Tabela 4. Migracje do Tarnobrzega i z Tarnobrzega w latach 2018-2021. 

 
2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Napływ 337 429 310 315 

Odpływ 614 624 515 536 

Saldo migracji -277 -195 -205 
-221 

Saldo migracji na 1000 
mieszkańców 

-5,9 -4,2 -4,4 -4,8 

Źródło: BDL. 
 

Działalność gospodarcza 
 
W 2021 r. wzrosła liczba nowozakładanych firm w Tarnobrzegu. Zwęszyła się przy tym 

liczba wykreślanych podmiotów gospodarczych z prowadzonej ewidencji. Ze względu na stan 

epidemii dane te trudne są do jednoznacznej interpretacji. Pod uwagę należy brać 

wprowadzane obostrzenia dla przedsiębiorców, które niejednokrotnie utrudniały 

prowadzenie działalności. Zakładanie i wykreślanie podmiotów gospodarczych w Urzędzie 

Miasta Tarnobrzega przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5. Dynamika powstawania podmiotów gospodarczych w Tarnobrzegu w latach 2019-2021. 

Zdarzenie 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów 

239 195 201 

Liczba wyrejestrowanych 
podmiotów 

136 95 143 

Liczba zawieszonych 
podmiotów 

83 65 120 

 

Bezrobocie 

 

 Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy w mieście Tarnobrzegu to na koniec 2021 roku 

zarejestrowanych było 1 424 osoby bezrobotne, o 68 osób mniej niż rok wcześniej. Rok do 

roku zmniejszyła się również liczba osób bez prawa do zasiłku, jak i nabywających status 
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osoby bezrobotnej w wyniku zwolnień grupowych. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021 

roku wynosiła 8,2% i była niższa o 0,4 punktu procentowego niż na koniec 2020 roku. 

Ponad 51% wszystkich osób bezrobotnych, zarejestrowanych na koniec 2021 roku stanowiły 

kobiety – na koniec grudnia 2021 r. w ewidencji urzędu było ich 733 (31.12.2020 r. – 767, 

tj. 51,4%). Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 240 osób, tj. 16,9% bezrobotnych 

z terenu Miasta Tarnobrzega (31.12.2020 r. – 212, tj. 14,2%). 

Większość bezrobotnych mieszkańców Miasta Tarnobrzega to osoby, które pracowały przed 

rejestracją – 1 335, co stanowi 93,8% ogółu (31.12.2020 r. – 1 388, tj. 93,0%). 

 Ponadto w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu znajdowały się: 

• 772 osoby długotrwale bezrobotne, tj. 54,2% (31.12.2020 r. – 754); 

• 258 osób do 30 roku życia, tj. 18,1% (31.12.2020 r. – 286, tj. 19,2%,) w tym 122 osób do 25 

roku życia, tj. 8,6% (31.12.2020 r. – 110, tj. 7,4%); 

• 399 osób powyżej 50 roku życia, tj. 28,0% (31.12.2020 r. – 398, tj. 26,7%); 

• 109 osób niepełnosprawnych, tj. 7,7% (31.12.2020 r. – 94, tj. 6,3%). 

Tabela 6. Struktura bezrobocia w Tarnobrzegu w latach 2018-2021. 

Rok Ogółem Kobiety 
z prawem 
do zasiłku 

bez prawa 
do zasiłku 

ze 
zwolnień 

grupowych 
O K O K O K 

2018 1 473 774 199 106 1 274 668 45 26 

2019 1 284 676 173 83 1 111 593 26 14 

2020 1 492 767 212 109 1 280 658 48 21 

2021 1 424 733 240 143 1 184 590 39 18 

https://tarnobrzeg.praca.gov.pl 
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WYBRANE DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

 

Organem wykonawczym Miasta Tarnobrzeg jest Prezydent Miasta. Prezydent kieruje 

bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Działalność Prezydenta w roku 

2021, w rozbiciu na poszczególne zadania, szczegółowo przedstawia niniejsze opracowanie 

„Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za rok 2021.” W tej części ograniczymy się 

do przybliżenia aktywności Prezydenta Miasta w zakresie reprezentowania Miasta 

na zewnątrz, głównie na polu nawiązywania współpracy – międzygminnej, lokalnej, czy 

międzynarodowej i podejmowanych w tym zakresie działań na przykładzie kilku 

najistotniejszych spraw. Zaznaczymy również tę część aktywności, jaką jest udział prezydenta 

w konferencjach, kongresach, sympozjach czy reprezentowanie Miasta podczas wydarzeń 

zarówno miejskich, jak i obcych. 

 

Spotkania 

Rok 2021 zdominowały spotkania, wideokonferencje dotyczące COVID-19. Wiele 

odbywało się z inicjatywy i z udziałem wojewody Ewy Leniart. Poruszano tematy m.in. 

organizacji punktów szczepień, czy ogólnych działań podejmowanych przez samorządy 

w związku z trwającą pandemią. Pomimo wprowadzonych w tym czasie obostrzeń udało się 

jednak zrealizować wiele spotkań, wprawdzie część w formule online, dotyczących także 

innych zakresów działalności samorządu. Poniżej prezentujemy zestawienie kilkunastu 

najistotniejszych, a w dalszej części przybliżymy kilka spraw, które w wyniku starań 

prezydenta, w efekcie wielu spotkań, sfinalizowano, bądź takich, które z uwagi na znaczenie 

zajmują uwagę samorządu także w roku bieżącym. 

• 16 lutego spotkanie z przedstawicielami spółki TTBS i wspólnot mieszkaniowych 

w sprawie planów budowy galerii przy ulicy Sikorskiego; 

• 25 lutego spotkanie online członków Związku Miast Polskich;  

• 5 marca spotkanie inaugurujące budowę obwodnicy, w którym uczestniczyli m.in. 

wiceminister infrastruktury Rafał Weber i wicemarszałek województwa podkarpackiego 

Ewa Draus; 
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• 13 kwietnia posiedzenie Konwentu Powiatów w formule online; 

• 15 maja spotkanie w Tarnobrzegu z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, 

wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem oraz marszałkiem województwa 

podkarpackiego Władysławem Ortylem, podczas którego oficjalnie poinformowano 

o przyznaniu Tarnobrzegowi 11 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowania do budowy 

obwodnicy; 

• 19 lipca spotkanie z posłem z okręgu rzeszowskiego, Krzysztofem Sobolewskim. Tematem 

były najpilniejsze sprawy i potrzeby miasta, w tym aplikowanie Tarnobrzega 

do Rządowego Funduszu Polski Ład; 

• 19 lipca spotkanie z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem. Rozmowy dotyczyły 

możliwości pozyskania dotacji dla tarnobrzeskich inwestycji drogowych, omówiono też 

główne problemy Tarnobrzega oraz szanse rozwoju miasta przy wsparciu rządu; 

• 21 lipca spotkanie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Rozmowy dotyczyły 

m.in. możliwości uczestniczenia IPN w kosztach remontów tarnobrzeskich pomników. 

Z inicjatywy prezydenta Tarnobrzega Miasto pozyskało wsparcie IPN, dzięki któremu 

w latach 2020–2021 generalnemu remontowi poddany został pomnik oddziału 

partyzanckiego „Jędrusie” i jego dowódcy Władysława Jasińskiego, remontu doczekał się 

także pomnik obrońcy Tarnobrzega we wrześniu 1939 r. por. Józefa Sarny. Za te działania 

na rzecz opieki nad miejscami pamięci Tarnobrzeg już w 2022 roku otrzymał Nagrodę 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej; 

• 9 sierpnia spotkanie z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. Prezydentowi 

Tarnobrzega Dariuszowi Bożkowi towarzyszył Adam Wójcik–Łużycki, dyrektor Muzeum 

Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu. Okazją do spotkania w Krakowie było 

wydanie książki „Dzieje Górnictwa Siarkowego w Polsce” pod redakcją A. Wójcika–

Łużyckiego, której współautorem jest radny krakowskiej dzielnicy Swoszowice, Dominik 

Galas. Spotkanie zapoczątkowuje współpracę pomiędzy miastami;  

• 10 sierpnia w Warszawie spotkanie z ministrem ds. rozwoju samorządu terytorialnego 

Michałem Cieślakiem. Mówiono między innymi o problemach finansowania samorządów; 



19 | S t r o n a  

 

• 18 sierpnia w Warszawie spotkanie z wiceminister funduszy i polityki regionalnej 

Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Rozmawiano o projektach unijnych i możliwościach 

pozyskiwania przez samorządy funduszy zewnętrznych;  

• 18 sierpnia w Warszawie spotkanie z wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju 

Bartłomiejem Pawlakiem, którego tematem były projekty unijne i możliwości 

pozyskiwanie przez samorządy funduszy zewnętrznych;  

• 23 sierpnia spotkanie w Tarnobrzegu z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem 

Warchołem. Rozmowa dotyczyła głównie możliwości pozyskania przez Miasto 

dofinansowania do dosprzętowienia tarnobrzeskich OSP;  

• 25 października w Rzeszowie odebrałem z rąk wojewody podkarpackiej Ewy Leniart 

dofinansowanie w wysokości 35 625 000 zł z pierwszej edycji pilotażowego naboru 

wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład; 

• 26 października spotkanie z samorządowcami i premierem Mateuszem Morawieckim 

w Otwocku, podczas którego poruszano najistotniejsze sprawy samorządów, jak finanse, 

planowanie przestrzenne, gospodarka odpadami, oświata;  

• 1 grudnia w Warszawie spotkanie z Dyrektorem Teatru Polskiego Radia Januszem Kukułą. 

Omawiano tarnobrzeskie Dni Teatru i możliwość uczestniczenia w tychże Teatru PR, 

a także kwestię patronatu instytucji nad Festiwalem Jachowicza. 

 

Przyjęcia mieszkańców w trybie skargowym 

  W ramach skarg i wniosków przekazanych do załatwienia wg właściwości (karty 

informacyjne z przyjęć Prezydenta Miasta Tarnobrzega) w roku 2021 przyjętych przez 

prezydenta zostało 78 mieszkańców. Stan epidemii obowiązujący na terenie całego kraju 

ograniczył znacznie możliwość organizowania bezpośrednich przyjęć mieszkańców. Jednak 

w wyjątkowych sytuacjach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, mieszkańcy przyjmowani byli 

indywidualnie, a zgłaszane sprawy były załatwiane bez zbędnej zwłoki. 
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Spotkania osiedlowe 

5 września prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek spotkał się z mieszkańcami osiedla 

Wielowieś. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący osiedla Marian Zioło, 

przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław Potański, naczelnik Wydziału 

Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega Barbara Trzeciak, 

naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Piotr Pawlik oraz przedstawiciel 

tarnobrzeskiej Straży Miejskiej. Dyskusję zdominowało kilka tematów, w tym proponowane 

przez inwestora warianty przebiegu planowanej drogi S-74, lokalizacja polderów 

przeciwpowodziowych i postępujące prace przy budowie obwodnicy. Poruszone zostały 

także inne kwestie m.in. kamery usytuowanej przy ul. Piętaka oraz brak odpływu wody 

w stawie przy ul. Grobla. 

 Z uwagi na wprowadzane obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa, było 

to jedyne spotkanie osiedlowe, jakie udało się w roku minionym zorganizować. 

 

Kolekcja dzikowska w rękach Miasta 

Miniony rok to kontynuacja rozmów na temat możliwości sfinansowania z budżetu 

państwa zakupu przez Miasto kolekcji dzikowskiej. Tematowi poświęcono wiele spotkań, 

jednak ostateczny efekt, otrzymane dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzealnictwa 

i Ochrony Zbiorów i zakup kolekcji, był tego wart. Kolekcja dzikowska uważana jest bowiem 

za jeden z najwspanialszych zbiorów ziemiaństwa, jaki przetrwał do czasów nam 

współczesnych. Składa się na nią około 1500 przedmiotów, wśród nich 170 obrazów, ponad 

70 miniatur, 250 platerów i sreber, 40 rzeźb z okresu od starożytności po XIX wiek, wiele 

niezwykle cennych i wartościowych rękopisów i starodruków związanych z historią 

Tarnobrzega i Polski, wiele pamiątek rodzinnych po Tarnowskich.  

Miasto otrzymało propozycję zakupienia kolekcji, wycenionej na ponad 32 miliony 

złotych, za kwotę 4 milionów złotych. Cena, chociaż znacznie poniżej oficjalnej wyceny, dla 

budżetu miasta byłaby dużym obciążeniem, dlatego prezydent podjął starania o pozyskanie 

dofinansowania na ten cel. Rozmowy prowadzone były m.in. z europosłem Tomaszem 

Porębą, z posłem Krzysztofem Sobolewskim, z wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem 

kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotrem Glińskim oraz Piotrem Szpanowskim, 
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zastępcą dyrektora departamentu dziedzictwa kulturowego w ministerstwie kultury 

i dziedzictwa narodowego. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega w efekcie tychże 

otrzymało 3,65 miliona złotych z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

na zakup kolekcji. 

Oficjalna uroczystość podczas której przekazano dofinansowanie odbyła się 1 czerwca 

na Zamku Tarnowskich w Dzikowie, w siedzibie tarnobrzeskiego muzeum, z udziałem 

wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra 

Glińskiego. W spotkaniu uczestniczył również Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Władysław Ortyl, europoseł Tomasz Poręba, poseł RP Krzysztof Sobolewski. Już 2 grudnia 

minionego roku zakupione zbiory w całości wróciły do Tarnobrzega. 18 grudnia odbyła się 

pierwsza prezentacja dzieł sztuki z kolekcji dzikowskiej hrabiów Tarnowskich odzyskanych 

z Muzeum Zamku w Łańcucie. 

 

Centralny Port Komunikacyjny. Starania o „Szprychę 6” 

W roku minionym kontynuowano także podjęte rok wcześniej starania zmierzające 

do włączenia Tarnobrzega w przebieg linii kolejowej, tzw. Szprychy 6 planowanej w ramach 

rządowego projektu Centralny Port Komunikacyjny. W tej sprawie wspólnie występowali 

przedstawiciele samorządów wchodzących w skład tzw. Czwórmiasta: Tarnobrzega, 

Sandomierza, Stalowej Woli oraz Niska. Czwórmiasto proponowało alternatywny przebieg 

Szprychy nr 6 do CPK, odrzucając forsowany przebieg wykluczający z projektu CPK 

Sandomierz i Tarnobrzeg. Co bardzo ważne, wszystkie miasta solidarnie popierają inicjatywę, 

pomimo tego, że dla części z nich proponowany przez planistów CPK przebieg jest korzystny. 

Starania władz Tarnobrzega, podejmowane wraz z partnerami tworzącymi Czwórmiasto 

w tym temacie: 

• W odpowiedzi na skierowane w listopadzie 2020 przez samorządy Czwórmiasta do PKP PLK 

propozycje korekty przebiegu Szprychy nr 6 w styczniu 2021 otrzymaliśmy pismo, w którym 

PKP PLK wskazała, że propozycja Czwórmiasta „wymaga pogłębionych analiz studialnych 

bez wykluczania żadnej z opcji przebiegu nowej linii kolejowej”. 

• W sierpniu 2021 skierowane zostało (w ramach inicjatywy Czwórmiasta) pismo do Prezesa 

CPK Sp. z o.o. ponawiające argumentację za zmianą przebiegu Szprychy, wraz z apelem 
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o wstrzymanie wszelkich prac planistycznych, które utrwalałyby niekorzystny przebieg 

Szprychy. Pismo zostało również skierowane do władz centralnych oraz lokalnych 

parlamentarzystów. 

• W sierpniu 2021 podobne pismo zostało nadane do ministra Marcina Horały, 

Pełnomocnika Rządu ds. CPK. 

Kontynuacją działań z roku 2021 było kolejne pismo do Prezesa PKP PLK skierowane 

w lutym br. Prezydent Tarnobrzega zaapelował w nim o otwarty dialog i organizację 

spotkania w/s Szprychy. W marcu tego roku otrzymał odpowiedź wyrażającą gotowość PKP 

PLK do udziału w spotkaniu. Obecnie trwają przygotowania do tego spotkania. W piśmie tym 

wskazano, że „propozycja Czwórmiasta pozostaje cały czas aktualna w procesie 

planistycznym PKP PLK”. 

Równocześnie do tych działań utrzymywany jest roboczy kontakt z osobami 

bezpośrednio odpowiadającymi za projekt Szprychy nr 6 w spółkach CPK oraz PKP PLK. 

Według bieżących deklaracji, wariant proponowany przez Miasto Tarnobrzeg (wspólnie 

z Czwórmiastem) ma być wzięty pod uwagę jako pełnoprawny wariant w przyszłych pracach 

planistycznych. Ze względu na brak zabezpieczenia środków centralnych na realizację tej 

inwestycji, również prace studialne nie zostały jeszcze uruchomione. Prezydent Tarnobrzega 

zapewnia, że starania będą kontynuowane, gdyż przedstawiony przez Czwórmiasto projekt 

CPK daje szanse na zintegrowanie wewnętrzne regionu Czwórmiasta i jego rozwój, Podkreśla 

też, że propozycja doskonale wpisuje się w promowaną przez rząd politykę mówiącą 

o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu małych i średnich miejscowości.  

 

Piaseczno. Rekultywacja 

W roku 2021 powrócił temat byłego posiarkowego wyrobiska w Piasecznie. Prezydent 

Tarnobrzega prowadził rozmowy, m.in. z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, 

na terenie którego to województwa leży Piaseczno, na temat możliwości, a przede wszystkim 

konieczności sfinalizowania likwidacji byłej kopalni siarki. Od kilku bowiem lat 

w wypełnionym wodą, posiarkowym wyrobisku „Piaseczno” pracują pompy utrzymujące 

stały poziom lustra wody, by nie doszło do zalania sąsiadujących z wyrobiskiem gmin. 

Wprawdzie do roku 2027 zagwarantowane są rządowe środki na odpompowywanie wody, 
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jednak – zdaniem władz Tarnobrzega - to wydawanie pieniędzy, które nie rozwiązuje 

kategorycznie problemu, a ten dotyka także tarnobrzeski samorząd. Konieczne jest 

opracowanie ostatecznej koncepcji zamknięcia tego tematu. Tego też dotyczyły 

podejmowane w roku minionym rozmowy. Spotkania odbywały się zarówno w Kielcach 

w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w tarnobrzeskim magistracie. W Tarnobrzegu prócz 

gospodarza, prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka, w spotkaniu uczestniczył marszałek 

województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, członek zarządu województwa 

świętokrzyskiego Marek Jońca, dyrektor Kopalni Siarki „Machów”, likwidator wyrobiska Józef 

Motyka, członek rady nadzorczej kopalni Władysław Stępień, a także przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego reprezentujący m.in. departament 

środowiska, czy też przedstawiciele kopalni „Machów”. 

Wszystkie strony tych spotkań nie mają wątpliwości, rekultywacja wyrobiska 

zakończyła się w 2018 r., teraz powinien nastąpić ciąg dalszy (likwidacja), ale taki, który nie 

będzie godził w interesy zarówno gminy Tarnobrzeg, jak i gmin w województwie 

świętokrzyskim - Łoniów, Koprzywnica, Samborzec. Zdaniem prezydenta, rozmowy 

na szczeblu wojewódzkim umożliwią wypracowanie kompromisowych pomysłów 

i przekazanie ich do Warszawy, gdyż tylko odpowiedzialne decyzje na poziomie rządowym 

mogą doprowadzić do ostatecznego zamknięcia tego tematu. Strony spotkań w sprawie 

Piaseczna stoją na stanowisku, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie przekazanie 

zadania regulacji stosunków wodnych na tym terenie Państwowemu Gospodarstwu 

Wodnemu Wody Polskie. 

Działania zmierzające do wypracowania najkorzystniejszej dla stron koncepcji 

likwidacją kopalni i przekazania zbiornika Wodom Polskim są kontynuowane. 

 

Zwierzyniec chroniony 

Podejmowane już wcześniej starania o ochronę Lasu Zwierzyniec w roku 2021 

doprowadziły do utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Lasy Zwierzyniec 

i Jasień”. W ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do rady miasta złożony został 

projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Lasy 

Zwierzyniec i Jasień”. Projekt zakładał m.in. odstąpienie od realizacji zadań z zakresu 
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użytkowania rębnego w drzewostanach w wieku powyżej 70 lat, odstąpienie od rębni 

gniazdowych i zachowanie drzew o charakterze pomnikowych, drzew dziuplastych aż do ich 

naturalnego rozpadu. Pod inicjatywą mieszkańcy zebrali ponad 1600 podpisów. Nad 

projektem uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Lasy 

Zwierzyniec i Jasień” dyskutowano podczas posiedzeń połączonych komisji Rady Miasta 

Tarnobrzega. Na sesji Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 24 listopada 2021 projekt został 

ostatecznie przyjęty.  

 Uchwała ustanawia ZPK o powierzchni 298,34 ha. Celem ustanowienia zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona cennych walorów widokowych, przyrodniczych, 

historycznych i kulturowych krajobrazu naturalnego „Lasów Zwierzyniec i Jasień” jako: 

1) fragmentów dawnej Puszczy Sandomierskiej z udziałem niemal dwustuletnich dębów, 

2) enklaw leśnych otoczonych terenem zurbanizowanym Miasta Tarnobrzega, pełniących 

funkcje przyrodnicze, krajobrazowe, społeczne i mikroklimatyczne, 

3) miejsca związanego z rozwojem Polski w czasie budowy Centralnego Okręgu 

Przemysłowego (betonowe kręgi – Las Zwierzyniec), 

4) miejsca historycznego, którego nazwa związana jest z Rodem Tarnowskich (Las 

Zwierzyniec), 

5) miejsca kultu religijnego (Las Zwierzyniec – kapliczka Św. Onufrego). 

Las Zwierzyniecki to obszar położony w północno-wschodniej części Tarnobrzega. Bywa 

nazywany Lasem Zwierzynieckim, Lasem Zwierzyniec, Parkiem Zwierzyniec czy też 

Zwierzyńcem. To miejsce życia wielu organizmów, niekiedy rzadkich i chronionych. Jeszcze 

w 2019 r. 170 drzew w Lesie Zwierzynieckim zostało pomnikami przyrody. Wraz 

z organizacjami, takimi jak Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki, staramy 

się ochronić ten piękny tarnobrzeski starodrzew. 

 

Poldery zalewowe  

 W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów 

aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym na początku 2021 roku 

opublikowanie zostały zamierzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
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dotyczące lokalizacji polderów zalewowych. Zgodnie z ujawnionymi planami poldery miałyby 

objąć tereny na których od lat rozwija się budownictwo mieszkaniowe, prowadzona jest też 

gospodarka rolna. Na terenie Tarnobrzega planowane poldery pokrywały się ze sporymi 

fragmentami osiedli Podłęże, Zakrzów, Sielec i Wielowieś. Miasto Tarnobrzeg wraz z innymi, 

tak samo zaniepokojonymi planami lokalizacji polderów, samorządami podjęło kroki 

zmierzające do zmiany decyzji GW Wód Polskich. Do rozmów z Wodami Polskimi zapraszano 

przedstawicieli lokalnych samorządów, uczestniczył w nich także minister infrastruktury Rafał 

Weber. Spotkania odbywały się w różnej formule, online, na żywo, jak również w terenie. 

W efekcie spotkań wypracowane zostało wspólne stanowisko Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wód Polskich oraz Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa Powodziowego 

na Obszarze Dorzecza Wisły w rejonie „Wisły Sandomierskiej”. Jak deklarują Wody Polskie, 

będzie zmiana granic polderów przeciwpowodziowych na terenie miasta Tarnobrzega oraz 

powiatu tarnobrzeskiego i mieleckiego. 

 

Konferencje i sympozja 

 Pandemia, chociaż znacznie ograniczyła, nie sparaliżowała całkowicie możliwości 

uczestnictwa w dużych konferencjach i kongresach. Poniżej zestawienie najważniejszych 

wydarzeń, w których prezydent Dariusz Bożek reprezentował Miasto Tarnobrzeg w roku 

2021. 

• W dniach 8-9 czerwca ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty pn. „Edukacja 

Przyszłości” w Lublinie. Podczas konferencji prezydent odebrał wyróżnienie przyznane 

Miastu Tarnobrzeg. W rankingu „Miejsca edukacyjnych szans” w kategorii miasta 

na prawach powiatu Tarnobrzeg uplasował się w pierwszej piątce wyróżnionych gmin. 

Ranking zorganizowało Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota we współpracy 

z Fundacją Naukową Evidence Institute. 

• 6 lipca konferencja „Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa dla samorządów” 

w Kolbuszowej. Celem wydarzenia zorganizowanego przez Związek Miast Polskich 

wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego było przedstawienie 

i zarekomendowanie standardu zintegrowanego planowania rozwoju. 
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• W dniach 19-20 października XXVIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych 

w Arłamowie. Te edycja poświęcona była rządowym programom wsparcia skierowanym 

do samorządów, ochronie środowiska, rolnictwu, a także współpracy transgranicznej. 

W obradach udział brali: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i marszałek województwa 

podkarpackiego Władysław Ortyl. Wśród uczestników, oprócz prezydentów, burmistrzów, 

wójtów i starostów z Podkarpacia obecni byli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele 

resortu finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, spółek Skarbu Państwa, urzędów 

centralnych i regionalnych. 

• 3 września konferencja „Instrumenty terytorialne w praktyce” zorganizowana przez 

Województwo Podkarpackie wspólnie z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów 

Terytorialnych oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencja była okazją 

do zaprezentowania planowanych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 

kształtów instrumentów terytorialnych oraz możliwości ich zastosowania w praktyce 

w kontekście wyzwań stojących przed gminami i powiatami w nowej perspektywie 

finansowej. Uczestnicy zapoznali się również z inicjatywami samorządowymi oraz 

doświadczeniami i dobrymi praktykami samorządów w wykorzystaniu instrumentów 

terytorialnych. W tej części konferencji prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek wystąpił 

w roli jednego z prelegentów, mówiąc o dobrych praktykach i inicjatywach samorządów 

lokalnych wpisujących się w instrumenty terytorialne na przykładzie Czwórmiasta. 

• W dniach 7-9 września XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Gościem jubileuszowego 

forum był premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Tarnobrzega brał udział, wraz 

z Wicemarszałkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, rektorem 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, dyrektorem Instytutu Rozwoju 

Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowaej w Warszawie w panelu dyskusyjnym „E–

nauka – wyzwanie, szansa czy przeszkoda?”. 

• W dniach 6-7 października XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. 

To jedna z największych konferencji w Polsce przeznaczonych dla władz samorządowych. 

Poruszano szereg zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami i aktywami 

publicznymi oraz zarządzaniem Jednostkami Samorządu Terytorialnego w obszarach: 

finansów, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego i innowacji. 
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• 27 października w Jasionce k.Rzeszowa III Podkarpacki Kongres Gospodarczy, który 

prezydent Tarnobrzega objął honorowym patronatem wraz z m.in. Władysławem 

Ortylem, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. To doroczne wydarzenie ma 

na celu wsparcie i promocję inicjatyw gospodarczych, skłaniających do współpracy 

pomiędzy podmiotami działającymi w sferze publicznej i prywatnej. Kongres PKG 

ukierunkowany jest na implementację działań i rozwiązań podnoszących jakość 

i konkurencyjność regionalnej gospodarki. Podczas tegorocznej edycji poruszaliśmy 

tematy m.in. związane z infrastrukturą i inwestycjami, Smart City, systemem ochrony 

zdrowia czy partnerstwem publiczno-prywatnym. 

• W dniach 6-7 grudnia VI Europejski Kongres Samorządów, który odbył się w Mikołajkach. 

Kongres zdominował temat współczesnych wyzwań i największych problemów oświaty, 

która jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych zadań każdego samorządu. 

Prezydent Tarnobrzega brał udział w debacie „Samorząd a oświata i edukacja. Możliwości 

a oczekiwania”.  

 

Współpraca na gruncie lokalnym 

 Rok 2021 przyniósł widoczne efekty współpracy w partnerstwach, których Miasto 

Tarnobrzeg było inicjatorem. Podejmowano działania zarówno jako Czwórmiasto, w skład 

którego wchodzą cztery samorządy - Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Sandomierz i Nisko, ale też 

na gruncie porozumienia międzygminnego, którego liderem jest samorząd Tarnobrzega, 

a skupia gminy powiatu tarnobrzeskiego. 

 

Czwórmiasto w Strategii Województwa 

 Przypomnijmy, w roku 2019 władze czterech miast – Tarnobrzega, Stalowej Woli, 

Sandomierza i Niska podpisały porozumienie o współpracy zamierzając działać na rzecz 

wspólnej promocji gospodarczej, rozwoju terenów inwestycyjnych oraz zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej wszystkich tych miast w oparciu m.in. o Jezioro Tarnobrzeskie. 

W roku minionym prócz starań dotyczących włączenia czwórmiejskiej aglomeracji w plany 

CPK, podejmowano wiele innych wspólnych działań. Odbywały się spotkania zarówno 

z przedstawicielami rządu, jak i władzami województwa. Reprezentujący Czwórmiasto 
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prezydenci i burmistrzowie spotykali się w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej 

z minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, gdzie podejmowano najistotniejsze kwestie, 

w tym omawiano możliwości sięgania partnerstwa po fundusze zewnętrzne na realizację 

wspólnych inwestycji. Na gruncie wojewódzkim omawiano m.in. wypracowanie propozycji 

Czwórmiasta w zakresie ewentualnych zmian lokalizacji przystanków kolejowych na liniach 

kolejowych nr 25, 74, 78. 

 Ubiegłoroczna aktywność zaowocowała m.in. wpisaniem Czwórmiasta do Strategii 

Województwa Podkarpackiego. Partnerstwo Czwórmiasta zostało też zakwalifikowane przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego do udziału w projekcie „Centrum Wsparcia 

Doradczego Plus”, który realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Projekt ma na celu wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych, 

w szczególności w zakresie inicjowania i wzmocnienia współpracy poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego, a także inicjowanie i realizację kompleksowych, partnerskich 

przedsięwzięć rozwojowych. Wsparcie w ramach programu ma się zakończyć opracowaniem 

dokumentu strategicznego zawierającego pakiet projektów kluczowych dla rozwoju 

obszarów poszczególnych partnerstw. 

 

Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzeg 

 23 kwietnia 2021 roku zawarliśmy umowę partnerską mówiącą o rewitalizacji 

obszarów gmin: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Grębów. 30 kwietnia 

podpisaliśmy list intencyjny, którego głównym założeniem jest zagospodarowanie terenów 

po przemyśle siarkowym oraz zdegradowanych przestrzeni publicznych. Włodarze wszystkich 

zainteresowanych gmin podpisując ten dokument wyrazili wolę współpracy mającej 

doprowadzić do partnerskiej realizacji projektu, którego głównym założeniem jest 

zagospodarowanie terenów po przemyśle siarkowym oraz zdegradowanych przestrzeni 

publicznych. Projekt ma na celu nadanie tym terenom nowych funkcji turystycznych, 

gospodarczych, rekreacyjnych i społecznych oraz poprawę estetyki i ładu przestrzennego. 

Projekt partnerski, dla samego tylko terenu wokół Jeziora Tarnobrzeskiego zakłada szereg 

inwestycji i opiewa aż na 40 mln złotych. W projekcje ujęto m.in. zadania z zakresu 

nadjeziorowej infrastruktury, takie jak: budowa wjazdu nad jezioro, budowa pomostów przy 

punktach gastronomicznych, budowa posterunku dla policji wraz ze slipem, przebudowa 



29 | S t r o n a  

 

punktu widokowego, budowa kolejnych punktów do prowadzenia działalności handlowej 

i usługowej, przebudowa ogrodzenia „Mariny”, a nawet iluminacja terenu. Z zakresu 

infrastruktury rekreacyjnej w planach znalazła budowa bazy noclegowej dla turystów. 

Projekt zakłada też wykonanie wodnego placu zabaw, budowę mola i pomostów, utworzenie 

wodnych atrakcji (np. podwodne miasto), budowę miejsc przeznaczonych do aktywnego 

wypoczynku (boiska do gry w piłkę, kolejne place zabaw). Nie zapomniano też 

o profesjonalnym polu campingowym, karawaningowym i namiotowym wraz z pawilonami 

sanitarnymi. W planie ujęto też elementy małej architektury, jak przebieralnie, ławki, czy 

stojaki na rowery, a także zagospodarowanie terenów pod łowiska wędkarskie. Pomyślano 

też o budowie stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą nawodną. Prezydent Tarnobrzega 

został zobligowany do złożenia do Zarządu Województwa Podkarpackiego propozycji 

projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2021-2027. Ma również koordynować opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego na lata 2021-2027, w której znajdą się najważniejsze cele i przedsięwzięcia 

przewidziane do realizacji w tym okresie. Przygotowania założeń do opracowania strategii 

podejmie się grupa robocza składająca się z przedstawicieli wszystkich czterech gmin. 

 Po podjęciu przez wszystkie gminy uchwał, w których oficjalnie zadeklarowano wolę 

współdziałania, 22 grudnia 2021 roku zawarto porozumienie międzygminne dotyczące 

realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Tarnobrzeg. Porozumienie podpisali, jako lider obszaru - Miasto Tarnobrzeg i cztery gminy 

partnerskie - Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce. Mając na względzie 

zapisy Strategii Rozwoju Województwa „Podkarpackie 2030”, uchwalonej 28 września 2020 

r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, wyznaczającej Miejski Obszar Funkcjonalny 

Tarnobrzega oraz kontynuację działań rozwojowych rozpoczętych w okresie programowania 

2014-2020, a także kierując się możliwościami perspektywy finansowej Unii Europejskiej 

2021-2027, Lider i Gminy Partnerskie zawarły porozumienie dotyczące współdziałania, 

którego celem będzie realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg. Porozumienie międzygminne pozwoli na efektywne 

wykorzystanie środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. Zaangażowanie stron porozumienia we wspólną realizację 

przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych prowadzić będzie do wzmacniania 
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i rozwoju wzajemnych więzi partnerskich, które sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi 

MOF Tarnobrzeg. 

 

Współpraca międzynarodowa 

 W roku 2021 zrealizowano dwie oficjalne wizyty zagraniczne mające na celu 

nawiązanie współpracy, zawiązanie partnerstw z dwoma francuskimi miastami. Z kolei nasze 

zaproszenie przyjął i gościł w Tarnobrzegu ambasador Brazylii w Polsce.  

•  W dniach 3-8 listopada delegacja Miasta Tarnobrzega przebywała z oficjalną wizytą 

w Pecquencourt we Francji. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie Towarzystwa 

Polonijnego, które relacje z Tarnobrzegiem nawiązywało jeszcze w latach 80. 

•  W dniach 15-21 listopada tarnobrzeska delegacja przebywała z oficjalną wizytą w Pont- à- 

Mousson we Francji. Zaproszenie wystosowały władze miasta Pont-à-Mousson oraz 

przedstawiciele Stowarzyszenia SNI, które od wielu lat prowadzi z Tarnobrzeskim Domem 

Kultury wymianę młodzieży w ramach programu Erasmus. 

•  W dniach 8-9 grudnia z oficjalną wizytą w Tarnobrzegu gościł ambasador Brazylii w Polsce, 

pan Hadil Fontes Da Rocha Vianna. Rozmowy dotyczyły współpracy biznesowej, turystyki 

i kultury. Głównym punktem wizyty w Tarnobrzegu ambasadora Brazylii w Polsce Pana 

Hadil Fontes Da Rocha Vianna było spotkanie w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-

Technologicznym z przedstawicielami Urzędu Miasta, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A., tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. Podczas 

spotkania rozmawiano o tym, co w Tarnobrzegu i województwie podkarpackim może 

zainteresować Brazylię, a także czego od kontaktów z Brazylią oczekują tarnobrzescy 

przedsiębiorcy, środowisko tzw. biznesu. Owocem spotkania ma być opracowanie 

propozycji współpracy, propozycji otwarcia Tarnobrzega i Podkarpacia na taką współpracę. 

Z kolei podczas wizyty nad Jeziorem Tarnobrzeskim, którym ambasador był zauroczony, 

rozmawiano także na temat turystyki i rekreacji. Nie zabrakło rozmów o kulturze, tym 

bardziej, że gościa zafascynował Zamek Tarnowskich ze swymi fantastycznymi zbiorami 

ze słynnej kolekcji dzikowskiej.  

 Wprawdzie niepewna sytuacja spowodowana wybuchem wojny w Ukrainie 

tymczasowo zawiesiła kontynuację tych kontaktów, mimo wszystko już teraz zbieramy 
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pozytywne efekty nawiązanych relacji. Ponad czterema tonami pomocy humanitarnej 

i 10 tysiącami euro wpłaconymi na konto Tarnobrzeskiego Centrum Wolontariatu miasto 

Pont- á- Mousson wsparło Tarnobrzeg w pomocy udzielanej uchodźcom wojennym. Ponadto 

Francuzi zabrali do swojego kraju grupę uchodźców wojennych, którzy przebywali 

w Tarnobrzegu. 

 

Uroczystości  

 Symbolicznie, bowiem wciąż w cieniu pandemicznych obostrzeń, w roku 2021 

uczczono najważniejsze rocznice, zorganizowano też kilka uroczystości, wydarzeń. Poniżej 

przybliżamy część z nich, których organizatorem, bądź współorganizatorem było Miasto 

Tarnobrzeg, a także wydarzeń obcych, w których na zaproszenie uczestniczył prezydent 

Tarnobrzega. 

• 9 stycznia - 78. rocznica śmierci dowódcy oddziału partyzanckiego „Jędrusie” 

i komendanta organizacji podziemnej „Odwet”, Władysława Jasińskiego, ps. „Jędruś”; 

•  3 maja - 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

•  14 maja - uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2021; 

•  23 czerwca - nadanie rondu, położonemu przy skrzyżowaniu ulic E. Kwiatkowskiego, 

K. Wielkiego i Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu, nazwy „Rondo ks. prałata Michała 

Józefczyka”; 

• 3 lipca - odsłonięcie i poświęcenie pomnika w Ocicach upamiętniającego twórców wolnej 

Polski, założycieli i strażaków OSP, mieszkańców wsi Ocice, którzy stracili życie i mienie 

podczas I i II wojny światowej; 

• 1 sierpnia - miejskie obchody 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego; 

• 7-8 sierpnia - XXII Jarmark Dominikański; 

• 15 sierpnia - uroczystości upamiętniające 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto 

Chleba w Mokrzyszowie; 

• 22 sierpnia - Festiwal lasowiacki „Etnolas” nad Jeziorem Tarnobrzeskim; 

• 1 i 2 września - obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej; 
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• 2 października - odsłonięcie pomnika ks. prałata Michała Józefczyka; 

• 11 listopada – miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości, uroczystości 

oficjalne, Bieg „Dzieci dla Niepodległej” przy Zamku Dzikowskim, koncert „Najpiękniejsza 

Muzyka Polska” w Tarnobrzeskim Domu Kultury; 

• 14 listopada - Dzień Seniora; 

• 3 grudnia - jubileusz 30-lecia tarnobrzeskiej Straży Miejskiej; 

• 4 grudnia –uczciliśmy w Tarnobrzegu górnicze święto, popularną Barbórkę; 

• 13 grudnia - 40. rocznica ogłoszenia stanu wojennego, symboliczna uroczystość przy 

tablicy poświęconej pamięci dziewięciu górników zabitych podczas pacyfikacji Kopalni 

Wujek 16 grudnia 1981 roku. 

 

Działamy-Wspieramy 

 Nad Jeziorem Tarnobrzeskim zainstalowaliśmy osiemnaście planów tyflograficznych, 

które pomogą osobom niewidomym i słabowidzącym zorientować się w przestrzeni plaży 

oraz znajdujących się tam budynków. Plany wykonano w oparciu o zadanie „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez 

zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” - etap I. Koszt tablic oraz ich 

montaż wyniósł 105 tys. zł netto. Plany tyflograficzne to kolejna tarnobrzeska inicjatywa 

z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Byliśmy jednym z pierwszych miast, które wydały 

przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących. Przewodnik powstał 

 ramach projektu „Tarnobrzeg otwarty dla turysty z dysfunkcją narządu wzroku”. 

 Tradycyjnie, przygotowane poprzez magistrat, a w minionym roku także Wodociągi 

Tarnobrzeskie Sp. z o.o., mikołajowe paczki trafiły do podopiecznych Domu Dziecka 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Tarnobrzegu, dzieciaków z Rodzinnego Domu Dziecka w Tarnobrzegu, słodkie prezentysty 

pojechały także do podopiecznych DPS-u w Mokrzeszowie prowadzonego prze siostry, nie 

zapomnieliśmy także o pacjentach Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu 
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Nagrody – wyróżnienia  

 Działalność prezydenta przełożyła się także na wiele nagród i wyróżnień, którymi 

w roku 2021 doceniono Miast Tarnobrzeg. Poniżej kilka z nich. 

Jezioro Tarnobrzeskie zwyciężyło w Plebiscycie "Turystyczne Perły Podkarpacia" 2021 

 Jezioro Tarnobrzeskie zwyciężyło w Plebiscycie „Turystyczne Perły Podkarpacia” 2021. 

Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy oddali głos na nasze Jezioro Tarnobrzeskie. 

Konsekwentnie, ceniąc pozytywne działania wokół nas, będę promował takie inicjatywy. 

Plebiscyt "Turystyczne Perły Podkarpacia" 2021, zorganizowany został przez Polskie Radio 

Rzeszów i PTTK Rzeszów 

Tarnobrzeg z „Mistrzem” za rozbudowę Centrum Natura 2000 

 Tarnobrzeg otrzymał tytuł Mistrza Zmian w konkursie „Podkarpackie Mistrzowskie 

Zmiany" zorganizowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. W kategorii 

Zielony Region uznanie zdobył projekt „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum 

Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”. 

Modernizacja ul. Mickiewicza Budową Roku Podkarpacia 2020!  

 Modernizacja drogi powiatowej, w ciągu ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu Mickiewicza 

(od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Siarkową i ul. Orląt 

Lwowskich) w roku 2021 otrzymała nagrodę pierwszego stopnia i tytuł Budowy Roku 

Podkarpacia 2020. Inwestycja kosztowała dokładnie 3 345 363 zł, w tym 1 916 065 zł pokryło 

dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych. 

Tarnobrzeg z Rzeszowem na podium 

 Tarnobrzeg i Rzeszów ex aequo na pierwszym miejscu wśród podkarpackich miast na 

prawach powiatu w rankingu Gazety Codziennej Nowiny „Powiaty Podkarpacia - dwie 

dekady rozwoju XXI wieku”. W Rankingu prezentowane były powiaty i gminy, które wykazały 

się największą aktywnością i gospodarnością, które inwestują, modernizują infrastrukturę 

drogową, kanalizacyjną czy też tworzą nowe miejsca do rekreacji dla mieszkańców. 
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Zakończenie 

 Rok 2021, chociaż wciąż zdominowany przez pandemię koronawirusa, która wymusiła 

nieco mniejszą aktywność, to jednak pod względem liczby odbytych spotkań, 

przeprowadzonych rozmów na rożnych szczeblach (zarówno z przedstawicielami ościennych 

samorządów, władz wojewódzkich, czy też z przedstawicielami rządu RP), udziału 

w wydarzeniach był dosyć dynamiczny, co najważniejsze, skuteczny. Z uwagi 

na rygorystyczne wytyczne mające ograniczyć transmisję wirusa dominującą formułą spotkań 

w roku 2021 były spotkania online, co jednak w żaden sposób nie wpłynęło negatywnie 

na efektywność podejmowanych działań. 
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ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE MIASTA 

 

 Na koniec 2021 roku w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudnionych było 223 osób 

zajmujących stanowiska urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze i obsługi (w tym osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych, a także zatrudnione w ramach 

form współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy). 

 W trakcie analizowanego roku na stanowiska urzędnicze zatrudniono 5 osób (w tym 

1 osobę na zastępstwo za nieobecnego pracownika). 

 Urząd Miasta Tarnobrzega zatrudnia osoby bezrobotne w ramach umów zawieranych 

z Powiatem Tarnobrzeskim reprezentowanym przez Starostę Tarnobrzeskiego. W 2021 r. 

w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudniano w ramach form współfinansowanych z PUP: 

• roboty publiczne z PUP – 8 osób 

• zobowiązania po robotach publicznych – 5 osób (w tym: 4-miesięczne – 5 osób)  

• zobowiązania po stażach z PUP 3-miesięczne – 4 osoby (w tym 2 osoby po stażu z 2020 r. 

i 2 osoby po stażu z 2021 r.)  

 W trakcie 2021 roku rozwiązano stosunki pracy z 14 osobami. W przypadku 3 osób 

związane to było z przejściem na emeryturę, 3 pracowników rozwiązało umowy o pracę 

na mocy porozumienia stron oraz z 2 pracownikami rozwiązano umowę o pracę 

za wypowiedzeniem. 

 Pozostałe 6 przypadków rozwiązania stosunków pracy dotyczyło kończących się umów 

o pracę zawieranych w ramach subsydiowanych miejsc pracy ze środków pochodzących 

z Powiatowego Urzędu Pracy (grupy robót publicznych itp.). 

Tabela 7. Wykaz stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Tarnobrzega z wyszczególnieniem 
na poszczególne komórki organizacyjne (stan na dzień 31.12.2021 r.) 

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Liczba pracowników 

Kierownictwo 4 

Biuro Informatyki 4 

Biuro Obsługi Interesantów 11 

Biuro Rady Miasta 3 

Biuro Zamówień Publicznych 2 

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych 5 

Urząd Stanu Cywilnego 5 
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Biro Kadr i Polityki Zatrudnienia 3 

Wydział Budżetu i Finansów 20 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury 11 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 17 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 19 

Wydział Komunikacji 10 

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej 25 

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami 3 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 16 

Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa 13 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 7 

Biuro Kontroli 5 

Wydział Podatków 8 

Stanowisko ds. BHP 2 

Biuro Inspektorów Ochrony Danych 2 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1 

Miejski Rzecznik Konsumentów 1 

Audytor Wewnętrzny 2 

Straż Miejska 15 

PUP 9 

Ogółem stan zatrudnienia w Urzędzie 223 
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ANALIZA FINANSÓW MIASTA 

 

Analiza finansów Miasta w latach 2019 - 2022 

 

 Analiza została przeprowadzona w perspektywie lat 2019 - 2022. Przyjęto założenie, 

że okres czteroletni będzie wystarczający dla potrzeb oceny finansów jednostki samorządu 

terytorialnego.  

 Przedstawione dane dot. lat 2019 - 2021 pochodzą z odpowiednich sprawozdań Rb oraz 

WPF. Dane dotyczące roku 2022 stanowią plan budżetu na dzień 30.03.2022 r. na chwilę 

opracowania dokumentu. 

 Analiza ma na celu ocenę głównych pozycji w budżecie, prześledzenie ich zmian oraz 

wychwycenie tworzących się trendów. 

Tabela 8. Wybrane dane budżetu Miasta Tarnobrzega. 

 2019 2020 2021 2022 

Dochody ogółem, w tym: 292 432 270 353 918 879 372 676 280 354 379 526 

•    dochody bieżące 279 008 454 297 177 542 323 192 764 285 727 316 

•    dochody majątkowe 13 423 815 56 741 336 49 483 517 68 652 210 

Wydatki ogółem, w tym: 290 069 312 342 444 231 372 079 919 360 314 095 

•    wydatki bieżące, w tym: 267 857 129 293 655 277 303 814 332 285 113 421 

-     wydatki na wynagrodzenia 
i składki 

123 681 372 132 856 092 140 248 148 139 370 872 

-     wydatki na obsługę długu) 3 638 225 2 585 758 1 843 488 3 194 800 

•    wydatki majątkowe 22 212 184 48 788 954 68 265 587 75 200 674 

Nadwyżka bieżąca 11 151 325 3 522 265 19 378 431 613 896 

Przychody zwrotne 0 27 163 000 0 0 

Rozchody 1 500 000 24 163 365 2 369 384 3 007 661 

Kwota długu 114 250 000 117 249 635 114 880 251 111 872 590 
źródło: opracowanie własne 
 
 W kolejnych podrozdziałach szczegółowo opisano poszczególne pozycje budżetu. 
 

Dochody 
 
 Poniższy wykres przedstawia dochody ogółem Miasta w badanym okresie w podziale 

na dochody bieżące i majątkowe. 
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Rysunek 1. Dochody ogółem w Miasta Tarnobrzeg w latach 2019 - 2022 [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 
 

 Dochody ogółem w latach 2019 - 2021 Miasto wykonywało na poziomie 292,4 - 372,7 

mln zł, przy czym za 279,0 - 323,2 mln zł z tej kwoty odpowiadały dochody bieżące, które 

z reguły cechuje większa powtarzalność niż dochody majątkowe, które mają charakter 

incydentalny. Przedstawiony plan na rok 2022 przewiduje dochody na łącznią kwotę 354,4 

mln zł, w tym 285,7 mln zł dochodów bieżących i 68,7 mln zł dochodów majątkowych, 

co oznacza spadek dochodów ogółem względem wykonania roku poprzedniego o 4,9%. 

W dalszej części opracowania dokonano pogłębionej analizy dochodów.  

Dochody bieżące 

 Następny wykres przedstawia dochody bieżące Miasta, podzielone na źródła według 

struktury dla wieloletniej prognozy finansowej, które stanowią jeden z głównych elementów 

wpływających na ocenę kondycji finansowej JST oraz zdolności do obsługi długu. 
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Rysunek 2. Dochody bieżące według struktury WPF w latach 2019 - 2022 [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 
 

 Dochody bieżące w latach 2019 – 2021 systematycznie rosły od 279,0 mln zł do 323,2 

mln zł, co stanowi średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 7,6%. Plan na 2022 rok zakłada 

dochody z tego tytułu w wysokości 285,7 mln zł.  

 Największymi składnikami dochodów bieżących Miasta są dochody z subwencji. 

Subwencja ogólna w latach 2019 - 2021 wynosiła między 96,7 – 118,0 mln zł, a plan na 2022 

rok zakłada 111,4 mln zł. Na wysokość subwencji Miasto nie ma bezpośredniego, 

krótkookresowego wpływu. We wszystkich latach największą część subwencji stanowi jej 

część oświatowa, która utrzymuje się na poziomie 76,0 – 84,6 mln zł. Wysokość subwencji 

oświatowej zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki oraz liczby 

uczniów i rozdziela jest według zasad określonych w rozporządzeniu ministra edukacji 

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 Następnym ważnym składnikiem dochodów są dotacje zewnętrzne. Dochody 

te kształtowały się w latach 2019 – 2021 na poziomie 72,2 – 83,6 mln zł i stanowiły średnio 

26,6% udziału w dochodach bieżących. Według budżetu, w 2022 roku Miasto planuje 

dochody z tego tytułu w kwocie 57,0 mln zł. Dochody z dotacji nie mają wpływu na zdolność 

do obsługi długu dla Miasta z uwagi na konstrukcję wskaźnika indywidualnej spłaty 

zadłużenia z art. 243 ufp. Środki celowe zwiększają dochody, jednak nie mają wpływu 

na poziom wypracowywanej nadwyżki bieżącej budżetu.  
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 Wpływy z pozostałych dochodów bieżących (w tym podatków i opłat lokalnych) 

kształtują się na poziomie 54,3 - 59,6 mln zł. Dochody z podatków i opłat to jedyna kategoria 

dochodów, na których planowanie Miasto ma bezpośredni wpływ. Kwoty w pozostałych 

kategoriach Miasta otrzymuje od władz centralnych.  

 Kolejnym elementem dochodów bieżących Miasta są dochody z udziału w PIT, które 

kształtują się w latach 2019 – 2021 na poziomie 52,2 - 59,0 mln zł, co stanowi udział ok. 

18,4%. W 2022 roku planuje się dochody z PIT w kwocie 49,7 mln zł, co będzie stanowić 

17,4% wszystkich dochodów w 2022 roku. 

 Kolejny wykres prezentuje wskaźnik dochodów własnych, na których kształtowanie JST 

ma bezpośredni wpływ. Wskaźnik rozumiany jest jako stosunek dochodów własnych Miasta 

do dochodów bieżących. Przez dochody własne rozumie się wszystkie dochody Miasta 

pomniejszone o subwencje i dotacje. W analizie wyodrębnione zostały także dochody 

ze sprzedaży majątku, które ze względu na swoją trudną do zaprognozowania 

incydentalność, są niejednokrotnie pomijane przy ocenie kondycji finansowej. 

Rysunek 3. Struktura dochodów bieżących oraz udział dochodów własnych w dochodach bieżących 
[mln zł i proc.] 

 
źródło: opracowanie własne 
 
 Nominalnie suma dochodów własnych w latach 2019 - 2022 rośnie z poziomu 107,2 mln 

zł do 121,6 mln zł. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących Miasta 

w latach 2019 - 2021 wyniósł odpowiednio 39,5%, 36,1% oraz 37,6%. Plan budżetu na 2022 

rok zakłada ten stosunek w wysokości 41,0%. 
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Dochody majątkowe 
 

 W badanym okresie dochody majątkowe Miasta charakteryzują się istotną zmiennością 

(13,4 - 68,7 mln zł rocznie), co potwierdza ich incydentalny charakter. 

 Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Miasta Tarnobrzeg w latach 2019 - 

2022. Zastosowano podział taki jak w wieloletniej prognozie finansowej, przy czym 

w dotacjach i środkach przeznaczonych na inwestycje wyszczególniono te z programów 

europejskich i pozostałych źródeł. 

 

 

 

 

Rysunek 4. Dochody majątkowe w latach 2019 - 2022 [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 
 Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych były wpływy Miasta ze sprzedaży 

majątku, które w latach 2019 – 2021 wyniosły łącznie 44,6 mln zł, natomiast plan na 2022 

rok zakłada dochód w wysokości 7,8 mln zł. 

Drugą bardzo istotną kategorią dochodów majątkowych w latach 2019 – 2021 były środki 

otrzymane z unii europejskiej, które wyniosły 44,2 mln zł. Budżet na 2022 rok zakłada 

również dochód Miasta z tego tytułu w wysokości 32,9 mln zł. 

 Natomiast wpływy z dotacji majątkowych w latach 2019 – 2021 wyniosły łącznie 28,0 

mln zł. Plan na 2022 rok zakłada dochody z tego tytułu na kwotę 27,9 mln zł. 
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Wydatki  
 

 Poniższy wykres przedstawia wydatki  Miasta ogółem w latach 2019 - 2022 w podziale 

na wydatki bieżące i majątkowe. 

Rysunek 5. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2019 - 2022 [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 
 
 Wydatki ogółem Miasta Tarnobrzeg w latach 2019 - 2021 wynosiły między 290,1 - 372,1 

mln zł, przy czym za 267,9 - 303,8 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. 

Przedstawiony plan na rok 2022 rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 360,3 mln zł, 

w tym 285,1 mln zł jako wydatki bieżące i 75,2 mln zł jako wydatki majątkowe. 

 

Wydatki bieżące 
 

 Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2019 - 

2021 z podziałem ze względu na główne kategorie ich przeznaczenia.  
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Rysunek 6. Struktura wydatków bieżących [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 
 
 Wydatki bieżące w latach 2019 - 2021 systematycznie rosły każdego roku z 267,9 

do 303,8 mln zł rocznie, co oznacza wzrost o 13,4%. Dla porównania dochody bieżące 

w analizowanym okresie wzrosły o 15,8% (to jest o 2,4% punktów procentowych więcej 

w porównaniu do wydatków). 

 W każdym roku największą część budżetu Miasta (średnio 42,1%) po stronie wydatków 

stanowiła oświata. W latach 2019 - 2021 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata 

i wychowanie” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio 

113,6 mln zł, 120,6 mln zł oraz 130,1 mln zł. Dynamika wzrostu rok do roku wynosiła 

odpowiednio 6,2% oraz 7,8%.  

 Drugim największym wydatkiem bieżącym Miasta są wydatki związane z rodziną. 

Wydatki te w latach 2019 - 2021 rosły od 53,5 mln zł do 61,0 mln zł rocznie. W tym rozdziale 

zawierają się między innymi wydatki związane z programem „500+”. 

 Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Miasta jest pomoc społeczna oraz 

administracja publiczna. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowi średnio 6,3% wszystkich 
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wydatków bieżących, natomiast druga kategoria wydatków 7,2%. Należy pamiętać, 

że w ramach kosztów administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia 

pracowników urzędu, ale także zadania zlecone przez urząd wojewódzki, pobór podatków, 

itp.  

 

Wydatki majątkowe 
 
 Miasto w latach 2019 - 2021 przeznaczyło 139,3 mln zł na wydatki majątkowe. Poniższy 

wykres prezentuje wykonanie w latach historycznych i planowane w 2022 r. wydatki 

inwestycyjne Miasta. 

Rysunek 7. Wydatki majątkowe budżetu w latach 2019 - 2022 [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 
 
 W strukturze wydatków majątkowych w latach 2019 – 2021 wydatki inwestycyjne 

na zadania dofinansowywane ze środków UE stanową średnio 62,3% wydatków 

majątkowych ogółem. Największą inwestycją realizowana w tych latach jest budowa 

obwodnicy Miasta Tarnobrzega, której łączny koszt wynosi ponad 71 mln zł. Zadanie jest 

realizowane w dalszym ciągu w 2022 roku.  

 W latach 2022 - 2023 największym przedsięwzięciem, które będzie realizowane 

w Tarnobrzegu, jest ”Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie 

ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega”, którego 

łączny koszt jest planowany w kwocie 37,5 mln zł. 
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Równowaga budżetowa 
 
 Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2019 - 2021) oraz 

budżetu w trakcie realizacji (2022). 

 Poniższy wykres prezentuje opisywaną sytuację budżetu z punktu widzenia wyniku 

ogółem w latach 2019 - 2022. 

 
Rysunek 8. Równowaga budżetowa w latach 2019 - 2022 [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 
 
 W latach 2019 - 2021 Miasto wykonało budżet roczny z łączną nadwyżką 14,4 mln zł. 

W 2022 r. plan budżetu przewiduje deficyt środków na poziomie 5,9 mln zł. 

 Poza wynikiem budżetu dla finansów JST istotna jest nadwyżka bieżąca (bądź deficyt 

bieżący), która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.  

 Nadwyżka bieżąca może być przeznaczona na wydatki majątkowe bądź spłatę długu. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 243 ustawy, nadwyżki operacyjne wypracowane w trzech 

poprzednich latach mają istotny wpływ na dopuszczalny poziom obsługi długu w danym 

roku. Brak nadwyżek lub ich niewielkie kwoty uniemożliwiają spłatę zadłużenia zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych. 

 Relacja sumy nadwyżki operacyjnej i sprzedaży majątku do dochodów bieżących 

pomniejszonych o środki celowe danego roku zgodnie z art. 243 ufp buduje zdolność Miasta 
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do obsługi zadłużenia (wskaźnik jednoroczny, pkt. 8.2 w tabeli WPF). Biorąc pod uwagę, 

że dochody ze sprzedaży majątku stanowią rzecz incydentalną, a wynik bieżący jest kwestią 

stałą, to właśnie udział nadwyżek bieżących w dochodach ogółem przedstawia realny 

potencjał inwestycyjno-zadłużeniowy Miasta. 

 Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Miasta w latach 2019 - 

2022.  

 
Rysunek 9. Wynik bieżący w latach 2019 - 2022 [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 
 

 W latach 2019 - 2021 łączna nadwyżka bieżąca wyniosła 34,1 mln zł. Budżet na 2022 rok 

zakłada nadwyżkę bieżącą w wysokości 0,6 mln zł. 

Zobowiązania z tytułu kredytów oraz obligacji 
 

 Na dług Miasta Tarnobrzeg na koniec 2021 r. składają się zobowiązania z tytułu 

zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji.  

 Poniższa tabela zawiera zobowiązania kredytowe Miasta, przy czym dla zobowiązań 

zaciągniętych przed 2022 r. podany jest ich stan na koniec 2021 r. 
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Tabela 9. Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2021 
(jeżeli nie wskazano inaczej) 

Lp. Tytuł dłużny 
Kwota kapitału pozostałego 

do spłaty [zł] 
Rok całkowitej spłaty 

1 Kredyt 61 099 164,53 2036 

2 Kredyt 26 981 086,54 2036 

3 Obligacje 26 800 000,00 2035 

 SUMA 114 880 251,07  

 w tym do spłaty w 2022 r. 3 007 660,64  
Źródło: opracowanie własne na podstawie umów kredytowych 
 Jak wynika z tabeli, na koniec 2021 roku dług Miasta to łącznie 114,9 mln zł. 

 Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Miasto Tarnobrzeg 

zobowiązań długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę zgodnie 

z obowiązującymi harmonogramami. 

Rysunek 10. Kwota długu w latach 2022-2036 (bilans zamknięcia) [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 
 

 W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2027 roku, Miasto powinno spłacić blisko 29% 

długu z tytułu produktów kredytowych wg stanu na koniec 2021 r. (33,5 mln zł z 114,9 

mln zł). Całość istniejącego i planowanego zadłużenia zostanie spłacona do końca 2036 roku. 
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Obsługa długu wg art. 243 ufp 
 

 Poniższy wykres prezentuje prawą oraz lewą stronę indywidualnego wskaźnika spłaty 

długu z art. 243 ufp w oparciu o aktualną WPF Miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11. Planowana i dopuszczalna spłata długu wg wskaźnika z art. 243 ufp 

 
źródło: opracowanie własne 
 
 Najmniejszy margines bezpieczeństwa, definiowany jako różnica między prawą, a lewą 

stroną wzoru z art. 243 wynosi  3,5 mln zł w 2027 roku. Margines tej wielkości stanowi 

obiektywnie wysokie zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych 

i wynikających z tego wzrostów kosztów obsługi długu. Ponadto umożliwia pozyskanie 

finansowania dłużnego i daje duże szanse realizacji planów inwestycyjnych. 

Nota: Niektóre sumy na wykresach mogą nie zgadzać się dokładnie z częściami składowymi 

(na wykresach oraz w opisie), ze względu na zaokrąglenia do części dziesiętnych.  
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PODATKI 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek 
od środków transportowych 

 
 
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków 

transportowych stanowią jedną z największych grup dochodów Miasta Tarnobrzega, 

na których wysokość wpływ ma samorząd. W 2021 roku wpływ do budżetu Miasta z tytułu 

tych podatków wyniósł łącznie 25 858 360,39 zł. Najwyższa kwota w wysokości 

24 482 040,02 zł (94,67 %) wpłynęła z tytułu podatku od nieruchomości, kwota 571 127,14 zł 

(2,21 %) z tytułu podatku rolnego, kwota 19 187,47 zł (0,07 %) z tytułu podatku leśnego 

oraz kwota 786 005,76 zł (3,04 %) z tytułu podatku od środków transportowych. Informacje 

o planowanych i wykonanych kwotach powyższych podatków corocznie znajdują się 

w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta, na potrzeby niniejszego opracowania zostaną 

przedstawione dodatkowe informacje o podatkach w Tarnobrzegu (w niniejszej części 

dokumentu termin podatki odnosi się wyłącznie do podatków od nieruchomości, rolnego, 

leśnego i od środków transportowych).  

Łączne wpływy z podatków w 2021 r. były wyższe o 1 679 818,12 zł (6,95 %) niż 

w 2020 r. oraz wyższe o 1 302 623,94 zł (5,30 %) niż w 2019 r. Spadek wpływów w 2020 r. był 

spowodowany negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid-19. 
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Rysunek 12. Wpływy z podatków w latach 2014-2021 

 
Podatki od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 

osobowości prawnej wyniosły łącznie 18 332 112,30 zł (70,89%), zaś od osób fizycznych 

7 526 268,09 zł (29,11%). 

Rysunek 13. Udział wpływów od os. fizycznych i os. prawnych oraz udział w ilości podatników 
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organem podatkowym jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z czego 24 899 (97,85 %) to osoby 

fizyczne zaś 548 (2,15 %) to osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

nieposiadające osobowości prawnej. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. liczba 
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podatników wzrosła o 1 085 osób. Jako przyczyny wzrostu liczby podatników można wskazać 

podziały działek, sprzedaż i inwestycje na nieruchomościach, przekształcenia spółdzielczych 

własnościowych praw do lokali w prawo własności, czy też sprzedaż mieszkań i domów przez 

deweloperów. 

Rysunek 14. Ilość podatników w latach 2014-2021 

 
 

W 2021 r. wydano 14 403 decyzji w sprawie przypisów i odpisów podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych, zaś zobligowani 

podatnicy złożyli 1 104 deklaracje podatkowe. Łączna ilość przypisów i odpisów podatków 

wyniosła 15 507 i wzrosła o 617 w stosunku do 2020 r. Znaczny wzrost ilości decyzji 

podatkowych spowodowany jest dodatkowym wymiarem podatków prowadzonym 

na podstawie zmian wynikających z aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków. Jako przyczynę wzrostu ilości decyzji podatkowych można wskazać także 

zawieszenie w czasie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w 2020 r. podczas 

ograniczeń w związku z Covid-19 oraz wysoki popyt na nieruchomości jako dobro 

inwestycyjne w 2021 r. 
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Rysunek 15. Ilość przypisów i odpisów podatków w latach 2014-2021 

 
 

Podatnicy w 2021 r. dokonali 30 905 wpłat podatków, w tym przelewami dokonano 

20 589 wpłat (66,62%), zaś gotówką 10 316 wpłat (33,38 %). Z łącznej kwoty wpływów 

z podatków w wysokości 25 858 360,39 zł, gotówką wpłacono 1 977 713,14 zł (7,65 %), 

zaś przelewami 23 880 647,25 zł (92,35 %). Ilość wpłat gotówkowych systematycznie spada, 

zaś największy spadek ich ilości miał miejsce w latach 2020-2021. 

 

Rysunek 16. Sposób zapłaty podatków w latach 2014-2021 wg ilości wpłat 

 
Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły ogółem 

4 423 796,64 zł, z czego zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 

4 233 682,43 zł (95,70 %), w tym kwota 2 428 142,11 zł to zaległości spółek w upadłości 

wobec, których na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.) nie prowadzi się postępowania 

egzekucyjnego. W 2021 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe 

wystawiono 3 145 upomnień oraz 419 tytułów wykonawczych.  
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Prezydent Miasta Tarnobrzega w 2021 r. udzielił 31 ulg podatkowych (24 umorzenia 

zaległości podatkowych wraz z odsetkami, 2 umorzenia odsetek, 3 rozłożenia na raty, 

2 odroczenia terminu płatności), w tym ze względu na negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu Covid-19 udzielono 22 ulgi podatkowe (16 umorzeń zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami, 2 umorzenia odsetek, 3 rozłożenia na raty, 1 odroczenie 

terminu płatności). Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych wyniosła 71 670,00 zł, 

w tym ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 umorzono 

kwotę 69 811,00 zł. 

Najwyższa kwota spośród podatków lokalnych w wysokości 24 482 040,02 zł wpłynęła 

z tytułu podatku od nieruchomości. Wpływ na wysokość tej kwoty mają zarówno stawki 

podatku jak i podstawa opodatkowania. Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. nie 

uległy zmianie w stosunku do 2020 r., z wyjątkiem wprowadzenia dodatkowej stawki dla 

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu 

na powierzchni powyżej 1000 m2 na poziomie stawki maksymalnej na 2021 r. Na dzień 

30 czerwca 2021 r. (dane gromadzone są na potrzeby sprawozdania podatkowego SP-1 

od 2018 r.) w Tarnobrzegu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegało 

2 533 276 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 2,8231 ha 

gruntów pod wodami płynącymi, 4 847 633 m2 gruntów pozostałych, 1 289 350 m2 

budynków mieszkalnych, 425 939 m2 budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, 52 276 m2 budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 

201 075 m2 budynków pozostałych oraz budowle o wartości 348 974 304 zł. Opodatkowaniu 

podlegało także 3 313,89 ha gruntów rolnych oraz 439,64 ha lasów. Postępująca urbanizacja 

na terenie Miasta wpływa na zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości gruntów zurbanizowanych i zmniejszenie podstawy opodatkowania 

gruntów rolnych. 
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Rysunek 17. Łączna powierzchnia opodatkowanych budynków mieszkalnych [m2] w latach 2018-
2021 

 
 

 

 

 

 

 

Rysunek 18. Łączna powierzchnia opodatkowanych budynków pozostałych [m2] w latach 2018-
2021 
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Rysunek 19. Łączna powierzchnia opodatkowanych budynków związanych z dz. gospodarczą w 
latach 2018-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 20. Łączna wartość opodatkowanych budowli [mln zł] w latach 2018-2021 
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Rysunek 21. Łączna powierzchnia opodatkowanych gruntów pozostałych [ha] w latach 2018-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 22. Łączna powierzchnia opodatkowanych gruntów związanych z dz. gospodarczą [ha] w 
latach 2018-2021 

 
 

 

 

 

 

4 660,69 4 694,35 4 792,77 4 847,63

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2018 2019 2020 2021

Łączna powierzchnia opodatkowanych gruntów pozostałych [ha]

2 653,05 2 645,95 2 565,61 2 533,28

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2018 2019 2020 2021

Łączna powierzchnia opodatkowanych gruntów związanych 
z dz. gospodarczą [ha]



57 | S t r o n a  

 

Rysunek 23. Łączna powierzchnia opodatkowanych gruntów rolnych [ha] w latach 2018-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 24. Łączna powierzchnia opodatkowanych lasów [ha] w latach 2014-2021 
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MAJĄTEK MIASTA 

Środki trwałe 
 
 Zgodnie z kartoteką środków trwałych prowadzoną przez Urząd Miasta Tarnobrzega 

łączna wartość składników majątkowych obejmującą środki trwałe, który właścicielem jest 

Miasto Tarnobrzeg, wynosiła na koniec 2021 roku ponad 473,6 mln zł. Na tę wartość składało 

się 2262 pozycje, obejmujące m.in. budynki, drogi i urządzenia czy oprogramowanie. 

W porównaniu do końca 2020 roku wartość środków trwałych wzrosła o ponad 11 mln zł i 67 

nowych pozycji w ewidencji. Ten wzrost wiąże się głównie z nowymi obiektami inżynierii 

lądowej i wodnej. Poniższa tabela przedstawia zestawienie w podziale na grupy ewidencyjne. 

 
Tabela 10. Środki trwałem Miasta Tarnobrzega na koniec 2021 roku (w nawiasach wartości dla 
2020 roku). 

Lp. Nazwa grupy Liczba pozycji 
Wartość początkowa 

składnika majątku 

1. 
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do 
lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego 

645 
(640) 

145 281 803,13 
(145 196 270,35) 

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
415 

(408) 
310 508 653,59 

(300 468 361,80) 

3. Kotły i maszyny energetyczne 
1 

(1) 
6 868,12 

(6 868,12) 

4. 
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania 

728 
(691) 

4 494 973,55 
(3 580 628,27) 

5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
2 

(2) 
9 569,79 

(9 569,79) 

6. Urządzenia techniczne 
50 

(48) 
4 147 468,63 

(4 081 643,41) 

7. Środki transportu 
9 

(7) 
413 463,74 

(414 353,78) 

8. 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

134 
(133) 

2 301 765,78 
(2 234 415,78) 

9. Składniki wartości niematerialnych i prawnych 
278 

(265) 
6 441 346,59 

(6 390 769,54) 

Razem 
2 262 

(2 195) 
473 605 912,92 

(462 382 880,80) 

 
Tabela 11. Wybrane składniki majątku Miasta Tarnobrzega o wartości początkowej powyżej 500 
tys. zł. 

Lp. Składnik majątku 
Wartość 

początkowa 

1 Ulica Wisłostrada 53 522 944,25 

2 Ulica Warszawska 28 160 644,47 

3 Wiadukt - Mokrzyszów 22 793 966,53 

4 Budynki/ Hala produkcyjna - 17 860 052,98 
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TPPT 

5 
Zamek Tarnowskich - budynek 
główny - ul. Sandomierska 2 

17 448 403,29 

6 
Stadion sportowy - Al. 
Niepodległości 

9 919 552,84 

7 Ulica Mickiewicza 8 137 988,22 

8 Ulica Kopernika 8 093 389,53 

9 Tereny zielone nad Wisłą 7 034 543,36 

10 
Palisada ochronna - Osuwisko  
- ul. Mickiewicza 

6 236 319,81 

11 
Budynek administracyjny - ul. 
Kopernika 3 

5 624 251,29 

12 
Zespół Szkół 
Ponadgimazjalnych nr 1 - ul. 
Jasińskiego 2 

5 503 128,28 

13 
Szkoła podstawowa nr 10 - ul. 
Dąbrowskiej 10 

5 267 635,91 

14 
Zagospodarowanie terenu - 
TPPT 

5 204 767,31 

15 
Budynek oświatowy - ul. 
Kopernika 18 

5 092 045,03 

16 Ulica Wyszyńskiego 4 868 675,96 

17 Ulica Zakładowa 4 553 042,58 

18 
Tarnobrzeski Dom Kultury - ul. 
Słowackiego 2 

4 467 601,11 

19 Ulica Sikorskiego 4 381 154,73 

20 Ulica Bema 3 962 289,16 

21 
Żłobek miejski nr 2 - ul. 
Orzeszkowej 

3 659 516,83 

22 Ulica Polna 3 650 649,43 

23 Ulica Targowa 3 449 485,18 

24 
Plac targowy - ul 
Kwiatkowskiego 

3 093 884,25 

25 Ulica Zamkowa 2 935 189,64 

26 
Liceum ogólnokształcące - ul. 
Jachowicza 13 

2 909 401,01 

27 Ulica Szpitalna 2 790 610,04 

28 Budynek główny - STANICA 2 778 898,31 

29 Most - Rzeka Mokrzyszówka 2 769 990,53 

30 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji - Al. Niepodległości 

2 691 438,59 

31 Plac Bartosza Głowackiego 2 648 442,72 

32 Budynek DPS - ul. Kurasia 7 2 646 643,82 

33 Ulica Ocicka 2 528 453,01 

34 Ulica Dzikowska 2 304 557,41 

35 Ulica 1-go Maja 2 284 643,40 

36 Ulica Szlachecka 2 199 383,77 

37 Ulica Szklana 2 198 143,57 

38 Ulica Kościuszki 2 170 680,04 

39 
Zespół Szkół im. ks. Stanisława 
Staszica - ul. Kopernik 

2 151 281,75 

40 Ulica Jędrala 2 136 730,75 

41 
Budynek internatu 
"Budowlanki" - ul. Św. Barbary 
1 

2 042 890,66 

42 Ulica Zwierzyniecka 1 965 999,70 

43 Rondo - Al. Warszawska - TPPT 1 965 605,50 

44 
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 - ul. 
Św. Barbary 

1 928 367,28 

45 Ulica Borów 1 862 828,86 

46 
Kompleks budynków - LE, 
WGD, h. sport  - ul. 
Sandomiers 

1 843 651,80 

47 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego - ul. Kopernika 5 

1 784 775,08 

48 
Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych - UE 005/12 

1 730 001,29 

49 Ulica 11-go Listopada 1 710 902,71 

50 Ulica Niepodległości 1 684 028,42 

51 Remiza OSP Wielowieś 1 611 628,00 

52 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego - ul. Św. Barbary 
17 

1 592 521,17 

53 
Budynek administracyjny - ul. 
Sandomierska 25 

1 590 612,21 

54 Ulica Por. Józefa Sarny 1 589 909,82 

55 
Szkoła podstawowa nr 9 - ul. 
Wiejska 4 

1 567 571,23 

56 Ulica Świętej Barbary 1 517 422,82 

57 Ulica Sobowska 1 485 491,04 

58 
Szkoła Podstawowa nr 8 -  ul. 
Piętaka 53 

1 481 280,37 

59 
Euroboisko - SP nr 10 - ul. 
Dąbrowskiej 10 

1 466 346,38 

60 Ulica Piłsudskiego 1 417 317,02 

61 
Przedszkole nr 15 - ul. Św. 
Barbary 20 

1 417 268,50 
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62 Ulica Sandomierska 1 414 085,84 

63 Ulica Orląt Lwowskich 1 403 749,51 

64 
Kompleks kortów tenisowych - 
Zwierzyniec 

1 394 459,90 

65 
Przedszkole nr 7 -  
Zwierzyniecka 4 

1 372 736,63 

66 
Rondo - ul. Wyspiańskiego z ul. 
Targową 

1 345 545,15 

67 Ulica Stanisława Węgla 1 247 921,40 

68 Ulica Sielecka 1 239 705,38 

69 
System monitoringu - teren 
miasta 

1 231 754,03 

70 Ulica Gwarków 1 230 606,28 

71 Ulica Kwiatkowskiego 1 198 756,40 

72 
Gimnazjum nr 1 - ul. 
Jachowicza 4 

1 187 303,73 

73 
Most - kanał odpływowy ul. 
Żeglarska 

1 169 999,99 

74 Sieci zewnętrzne - TPPT 1 161 110,68 

75 Ulica Litewska 1 145 578,35 

76 Remiza OSP Mokrzyszów 1 141 274,59 

77 Ulica Łokietka 1 137 607,94 

78 Ulica Podwale 1 104 261,37 

79 Ulica Dąbie 1 089 431,21 

80 Ulica Sokola 1 058 326,37 

81 Budynek byłego internatu LO 1 056 557,03 

82 Ulica Słomki 1 043 982,67 

83 
Gimnazjum nr 3 - ul. 
Dekutowskiego 17 

1 033 490,62 

84 Ulica Przemysłowa 1 031 897,34 

85 Zintegrowany system GIS 1 028 032,80 

86 
Budynek administracyjny - ul. 
Sienkiewicza 159a 

1 014 143,81 

87 Ulica Pawłowskiego 1 014 040,60 

88 Ulica Batalionów Chłopskich 1 008 775,56 

89 
Budynek przychodni - ul. 11-go 
Listopada 8 

954 868,00 

90 
Zakład pielęgnacyjno - 
opiekuńczy - ul. 
Dekutowskiego 

938 604,91 

91 
Żłobek miejski nr 1 - ul. 
Dekutowskiego 4 

928 031,75 

92 
Budynek administracyjny - ul. 
Kościuszki 32 

905 632,21 

93 Poliklinika - ul. 1-go Maja 883 110,85 

94 
Budynek oświatowy - ul. 
Jachowicza 4 

880 904,05 

95 Pomost pływający - STANICA 875 185,45 

96 
Warsztaty szkolne - ul. 
Kopernika 1 

873 251,01 

97 Ulica Dekutowskiego 861 986,10 

98 Remiza OSP Sobów 850 204,89 

99 Ulica Wyspiańskiego 839 798,80 

100 
Budynek przychodni - ul. 
Mickiewicza 34 

836 157,51 

101 Ulica Matejki 833 625,69 

102 Ulica Chrobrego 817 906,72 

103 Ulica Prusa 811 236,22 

104 
Hotel Nadwiślański - ul. Przy 
zalewie 1 

786 471,83 

105 Ulica Truskawkowa 785 737,35 

106 
Zagospodarowanie terenu - 
STANICA 

783 757,56 

107 Ulica Konstytucji 3 maja 770 014,72 

108 System RATUSZ 769 474,47 

109 Ulica Paderewskiego 761 578,45 

110 Ulica Szeroka 754 516,76 

111 Ulica Bolesława Śmiałego 749 002,48 

112 
Hangar - Stanica - ul. Żeglarska 
2 

743 584,55 

113 Ulica Piętaka 725 200,32 

114 Ulica 12-go Października 723 719,49 

115 Ulica Długa 718 763,61 

116 Ulica Parkowa 709 851,73 

117 Parking - ul. Bema (cmentarz) 709 401,79 

118 
System informacji 
geograficznej GIS 

685 664,40 

119 Ulica Wspólna 677 534,91 

120 Ulica Konfederacji Dzikowskiej 672 939,63 

121 Remiza OSP Zakrzów 669 643,75 

122 
Sieć ciepłownicza - Osiedle 
Piastów 

663 606,00 

123 Ulica Miła - boczna 661 422,50 

124 Ulica Kąpielowa 644 092,23 

125 Ulica Borek 635 469,45 

126 Ulica Sosnowa 616 955,79 

127 Ulica Jachiwicza 608 132,58 
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128 
Park rozrywki Stawik - os. 
Wielowieś 

604 821,68 

129 Ulica Orzeszkowej 579 698,28 

130 
Budynek administracyjny - ul. 
Moniuszki 6B 

577 384,19 

131 Ulica Wałowa 570 372,66 

132 Ulica Dominikańska 565 134,53 

133 
Przedszkole nr 17 - ul. 
Orzeszkowej 7 

560 117,88 

134 Ulica Nizinna 552 351,65 

135 
Rondo - ul. Sienkiew. z ul. 
Kwiatkow. z ul. 11-go Listo 

542 303,32 

136 
Skwer - ul. Sikorskiego/ 
Kopernika 

538 000,00 

137 Ulica Wesoła 532 202,05 

138 Ulica Aleja Skalna Góra 520 852,91 

139 Remiza OSP Sielec 517 739,74 

140 
Przedszkole nr 1 - ul. 
Kosmonautów 4 

513 190,31 

141 
Budynek gospodarczy  - ul. 
Dworska 2 

505 093,00 

142 Ulica Lądowisko Jana Pawła II 502 110,09 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

Gospodarka mieszkaniowa na terenie miasta w 2020 r.  
 
 Lokalami i budynkami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Tarnobrzeg zarządza Prezydent Miasta Tarnobrzega. W imieniu Prezydenta Miasta 

zadanie to wykonuje wyłoniony w przetargu Zarządca - w roku 2021 - Tarnobrzeskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego.  

 Według stanu na dzień 31.12.2021 r. mieszkaniowy zasób gminy wynosił 464 lokali 

o łącznej powierzchni 18 158,78 m2.  

Na zasób mieszkaniowy składają się:  

1) 232 lokale w 14 budynkach będących 100% własnością gminy; 

2) 221 lokale w 26 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych; 

3) 11 lokali w zasobie spółdzielczym. 

Tabela 12. Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg w 2021 roku. 

Lp. Adres Nr.działki 
Pow. 

działki 
liczba 

mieszkań 
pow.użyt. 

mieszkań m² 

1. ul. Kochanowskiego 12 12-401/8 1079 57 1 527,30 

2. ul. Kwiatkowskiego 3a 12-1449/1 3253 36 1 434,84 

3. ul. 11-go Listopada 6 12-1573/25 2687 52 2 277,00 

4. ul. Kościelna 3 8-1159/14 2742 6 247,26 

5. ul. Borów 27 12-847/1 14941 3 133,00 

6. ul. Borów 31 12-847/1 14941 1 65,00 

7. ul. Warszawska 310 9-361/14 1256 3 129,00 

8. ul. Sielecka 26 7-823 1898 1 62,50 

9. 

ul. Zamkowa 2a 

 4-1478/2 4779 19 321,00 
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10. ul. Św. Barbary 1 12-1884/15 1231 6 308,26 

11. ul. Warszawska 443 9-907/6 2017 2 134,32 

12. ul. Wędkarska 3 479 0,1214 8 228,36 

13. ul. Kościuszki 30 12-3694/03 2003 2 86,54 

14. Ul. Dąbrowskiej 10A 3050/03. 0,468 36 1 254,50 

 Łączna powierzchnia   232 8 208,88 

 
Tabela 13. Lokale mieszkalne należące do Gminy Tarnobrzeg w 2021 roku w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. 

Lp. Adres Nr.działki pow. działki 
Liczba lokali 
komunalnyc

h 

pow. użytkowa 
mieszkań m² 

1. ul. Moniuszki 16 12-411/2 641 6 240,50 

2. ul. Moniuszki 17 12-401/4 545 4 175,00 

3. ul. Moniuszki 18 12-409/2 641 9 297,50 

4. ul. Kochanowskiego 2 12-396/2 568 6 222,00 

5. ul. Kochanowskiego 6 12-397/2 584 16 675,20 

6. ul. Wyspiańskiego 18 12-2015/20 839 25 1 024,03 

7. ul. Mickiewicza 5 12-2136/06 410 2 67,00 

8. ul. Mickiewicza 5A 12-2136/8 579 7 274,90 

9. ul. Mickiewicza 38 12-389/2 580 12 509,10 

10. ul. Dekutowskiego 1 12-2123/6 366 4 122,95 

11. ul. Dekutowskiego 10 12-2015/25 268 5 214,50 
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11. Pl. B. Głowackiego 33 12-441 514 15 578,40 

13. ul. Sienkiewicza 4 12-2073/2 1235 22 745,50 

14. ul. Sikorskiego 7 
12-1220/3 556 

15 689,84 
12-3000/4 349 

15. ul. Sikorskiego 11 12-3000/2 708 23 1 208,18 

16. ul. Matejki 3 12-2714/2 279 4 166,96 

17. ul. Matejki 5 12-2703 3378 10 538,89 

18. ul. Dąbrowskiej 24 12-2702/4 383 1 48,06 

19. ul. Dąbrowskiej 26 12-2702/3 801 10 568,37 

20. ul. Zwierzyniecka 49 12-1023/12 320 13 516,10 

21. Pl. B. Głowackiego 54 12-472/2 86 1 34,00 

22. ul. Prusa 4 12-2708/11 6375 3 118,95 

23. ul. Dąbrowskiej 33 12-2708/11 6375 1 59,80 

24. ul. Dąbrowskiej 16 
12-1237/41 1034 

6 336,80 
12-2708/16 1478 

25. Pl..B. Głowackiego 4 
12-2087/1 129 

1 92,90 
12-2087/3 32 

26. ul. Marczaka 9 m. 32 1-651/111 3411 1 60,19 

27. ul. Wianek 2 m.18 12-3728/21 1879 1 28,38 

28. ul. Wianek 1 m. 7 12-3728/8 1596 1 28,38 

29. ul. Kossaka 5 m. 31 12-1058/99 3480 1 60,46 

30. ul. Skalna Góra 15 m. 30 12-346/16 2301 1 37,44 
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31. ul. Wianek 4 m. 7 12-3728/3 1335 1 34,50 

32. ul. Moniuszki 13 m. 36 12-401/24 1583 1 29,90 

33. ul. Waryńskiego 12 m. 45 12-3724 2063 1 35,70 

34. ul. Kopernika 14 m. 24 12-3714/3 3038 1 32,30 

35. ul. Wyspiańskiego 11 m. 14 12-2015/164 3721 1 25,00 

36. ul. Waryńskiego 7 m. 11 12- 3729/4 1940 1 45,22 

 Łączna powierzchnia   232 9 942,90 

 
 Stan techniczny posiadanych zasobów mieszkalnych jest zróżnicowany i zależy od wieku 

budynków, rodzaju konstrukcji, wyposażenia w instalacje, stanu pokrycia dachowego, 

sposobu podpiwniczenia i izolacji budynku, sposobu utrzymania i użytkowania budynku. 

Najstarsze budynki zostały wybudowane przed 1900 r. i znajdują się w obrębie osiedla Stare 

Miasta, przy Pl. B. Głowackiego. 

 W porównaniu do lat ubiegłych zasób mieszkaniowy uległ zmniejszeniu. W roku 2021 

Gmina Tarnobrzeg sprzedała na rzecz najemców 6 lokali.  

 Miasto Tarnobrzeg na bieżąco realizuje Wieloletni Program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnobrzeg na lata 2021 – 2026. 

 

Lokale użytkowe 
 

 Miasto Tarnobrzeg w roku 2021 posiadało 182 lokale użytkowe zlokalizowane w 45 

budynkach należących do Miasta Tarnobrzega, do Powiatu Miasto Tarnobrzeg, do Skarbu 

Państwa w zarządzie Miasta Tarnobrzega oraz do Powiatu Miasto Tarnobrzeg 

w nieruchomościach wspólnych. Łączna powierzchnia lokali użytkowych wyniosła 

42.084,50m2. Zmiana powierzchni całkowitej oraz ilości lokali użytkowych wynika z 

pozyskania przez Miasto Tarnobrzeg nowych nieruchomości (ul. Kwiatkowskiego – plac 

targowy, ul. Sielecka 29), ujawnienia własności w nieruchomości wspólnej – pl. Głowackiego 

33 oraz dopisania do wykazu Szaletu Miejskiego na ul. Piłsudskiego 11. Ponadto dokonano 
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korekty własnej powierzchni budynku przy ul. Sandomierskiej 27, ul. Moniuszki 6B oraz 

budynku przy ul. Wyspiańskiego 12 – przygotowanie nowych lokali użytkowych pod 

wynajem. 

Tabela 14. Wykaz nieruchomości należących do Gminy Tarnobrzeg w 2021 roku. 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer 

ewidencyjny 
działki 

Pow. działki (ha) 
Pow. użytkowa 
budynku (m2) 

Liczba 
lokali. 

1 pl. Głowackiego 34 - 
współwłasność 

12-444 0,0946 493,54 4 

2 pl. Głowackiego 38 12-452 0,0625 236,00 4 
3 ul. Krzywa 2 3-720 0,1509 177,70 2 
4 ul. Przemysłowa 1 10-521/5 0,2069 197,50 2 
5 ul. Sielecka 26 7-823 0,1898 121,21 1 
6 ul. Sielecka 29 7-837/3 0,1260 197,00 1 
7 ul. Sienkiewicza 217 4-851/4 0,0841 310,00 2 
8 ul. Moniuszki 16/34 12-411/2 0,0641 16,00 1 
9 ul. Kościelna 3 8-1159/14 0,2742 705,50 5 

10 ul. Kochanowskiego 12 12-401/8 0,1079 126,00 5 
11 ul. Warszawska 310B 9-361/18 0,1522 233,00 3 
12 ul. Sienkiewicza 159A 12-1507/37 0,1056 1212,2 4 

13 ul. Dworska 2 
3-186/5, 

186/8 
0,1096, 0,0747 456,90 5 

14 ul. Wiślna B/N (garaż) 12-304 0,1837 38,80 1 
15 ul. Dekutowskiego 17 12-3741/7 0,8486 2728,00 - 

16 
ul. Żeglarska 2 – budynek 
Stanicy 

2-100/8 2,2301 1220,00 - 

17 
ul. Kwiatkowskiego -plac 
targowy 

12-1484/3 2,1037 35,00 1 

18 ul. Sielecka 29 7-837/1 0,0142 70,00 1 

19 
ul. Piłsudskiego 11 – Szalet 
Miejski 

12-2062/1 0,1035 73,56 - 

20 
ul. Warszawska 227 A/B – 
TPP-T 

10-406/55 2,7090 9363,47 - 

21 
ul. Przy Zalewie - Hotel 
Nadwiślański – budynek 
główny 

12-300/6 0,6045 1119,60 - 

22 
ul. Przy Zalewie - Hotel 
Nadwiślański – barak 
socjalny 

12-300/6 0,6045 66,00 - 

23 
ul. Przy Zalewie - Hotel 
Nadwiślański – garaż 

12-300/6 0,6045 20,65 - 

24 ul. Nadwiślańska 18A – OSP 
5-105/3, 

104/3, 103/5 
0,0912, 0,0340, 

0,3548 
202,80 - 

25 Nagnajów B/N - Schronisko 5-500/46 0,3429 140,00 - 
26 ul. Dąbrowskiej 10B MOSIR 12-3050/4 4,5390 115,79 - 
27 ul. Targowa 9 12-2025/11 0,0718 320,00 - 
28 ul Wędkarska 16 10-475/20 5,8950 994,50 - 

 
Tabela 15. Wykaz nieruchomości należących do Powiatu Miasto Tarnobrzeg w 2021 roku. 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer 

ewidencyjny 
działki 

Pow. działki (ha) 
Pow. użytkowa 
budynku (m2) 

Liczba 
lokali. 

1 ul. Targowa 5 12-2156/6 0,0907 753,50 10 
2 ul. Warszawska 310 9-361/14 0,1256 258,00 3 
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3 ul. 11 Listopada 8 12-1573/27 0,3402 935,17 15 
4 ul. Kościuszki 30 12-3694/3 0,2003 2 181,83 12 
5 ul. Sandomierska 27 12-613 3,3346 1 892,97 6 
6 ul. Sandomierska 25 12-550 0,1170 318,00 1 

7 
ul. Św. Barbary 1 – część 
użytkowa 

12-1884/17, 
1884/15, 
1884/9 

0,1878, 0,1231, 
0,0494 

3 773,40 6 

8 ul. Kopernika 3 - MOPR 12-1858/21 0,4431 2325,25 - 
 
Tabela 16. Nieruchomości Skarbu Państwa będące w zarządzie Gminy Tarnobrzeg w 2021 roku. 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer 

ewidencyjny 
działki 

Pow. działki (ha) Pow. użytkowa 
budynku (m2) 

Liczba 
lokali 

1 ul. Św. Barbary 12 12-1895/1 0,1131 1 467,00 17 

2 ul. 1-go Maja 4A 
12-325/1 / 

325/5 
0,0261 / 0,0257 459,00 7 

3 ul. Wyspiańskiego 12 12-2015/55 0,0606 607,20 25 
4 ul. Moniuszki 6B 12-417/2 1168 1300,80 12 

 
Tabela 17. Wykaz nieruchomości należących do Powiatu Miasto Tarnobrzeg w 2021 roku 
w nieruchomościach wspólnych 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer ewidencyjny 

działki 
Pow. działki (ha) 

Pow. użytkowa 
budynku (m2) 

Liczba 
lokali 

1 ul. 1-go Maja 1 12-407/12 / 407/13 0,0234 / 0,1872 2 619,09 9 

2 ul. Sienkiewicza 67 12-1424/3 0,2886 1 736,75 14 

3 ul. 1-go Maja 11 12-382/13 0,0869 269,12 3 

4 
pl. Głowackiego 33 – 
PSS Społem 

12-441 0,0514 246,00 - 

 

 Przypis roczny dla lokali użytkowych z tytułu czynszu najmu za 2021 rok wyniósł 

968.144,18 zł netto. W 2021 r. odnotowano wzrost dochodów z tytułu wynajmowania lokali 

użytkowych w stosunku do roku 2020. Wzrost przychodów spowodowany jest zwiększeniem 

zasobu komunalnego oddanego w zarządzanie na rzecz TTBS Sp. z o.o., a przez 

to zwiększeniem powierzchni pod najem oraz rewaloryzacją wysokości czynszów najmu 

o wskaźnik GUS. 

 Przypis czynszu najmu w 2021 roku z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynkach 

Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, naliczony przez TARR S.A., 

na podstawie umowy o świadczenie usług Operatora TPP-T, wyniósł 1.499.675,07 zł netto. 

Wzrost kwoty całkowitej wynika z kilku czynników. Po pierwsze, umowa na zarządzanie 

Parkiem obowiązywała w całym roku 2021, więc jest to kwota za pełne 12 miesięcy. 

Po drugie, zwiększyła się liczba najemców, a kilka podmiotów już działających na terenie 

Parku zwiększyło wynajmowaną powierzchnię. Po trzecie, ceny mediów, w tym energii 

elektrycznej, wzrosły na przestrzeni całego roku, a jest to jeden ze składników wchodzących 

w opłatę czynszową. 
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NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE 

 
W dniu 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało mienie (zasób gminy i zasób 

powiatu), nabyte w drodze komunalizacji na wniosek i z mocy prawa oraz w obrocie cywilno-

prawnym o łącznej wartości 80.573.922,81 zł, w tym nieruchomości: 

1. stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega o łącznej wartości 

68.438.336,91 zł, 

2. oddane w trwały zarząd o łącznej wartości 5.025.180,40 zł, 

3. oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej wartości 7.110.405,50 zł. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg było właścicielem i 

posiadaczem działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2.265,9802 ha oraz wartości 

wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 68.438.336,91 zł. Blisko połowę ogólnej 

powierzchni gruntów Miasta Tarnobrzega stanowią użytki rolne (ok. 46,77 %). Kolejne 

udziały w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty pod wodami (ok. 25,05 %) i tereny 

komunikacyjne (ok. 12,91 %). Łączny udział pozostałych rodzajów gruntów według podgrup 

klasyfikacji środków trwałych tj. grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz 

tereny różne, wynosi ok. 15,27 %.  

Informacje o wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność i pozostających 

w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków 

trwałych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 18. Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega 
z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.  

Grupa 0 – Grunty,  
w tym: 

Ilość 
[szt.] 

Powierzchnia 
[ha] 

Wartość 
[zł] 

Udział w 
całości 

użytki rolne 1.568 1.059,7669 19.811.046,12 46,77 % 

grunty leśne 189 190,0482 2.751.624,66 8,39 % 

grunty zabudowane 
i zurbanizowane 

891 121,4642 18.129.248,80 5,36 % 

tereny komunikacyjne 1.233 292,5946 23.442.313,69 12,91 % 

grunty pod wodami 100 567,7116 2.808.219,00 25,05 % 

tereny różne 116 34,3947 1.495.884,64 1,52 % 

łącznie: 4.097 2.265,9802 68.438.336,91 100 % 
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Informacje o gruntach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta 

Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych 

przedstawia Rysunek 2525. 

 

Rysunek 25 Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy Tarnobrzeg i 
Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu z podziałem na podgrupy zgodnie z KTŚ wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 
W dniu 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało grunty oddane w użytkowanie 

wieczyste o łącznej powierzchni 73,6530 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych 

wynoszącej 7.110.405,50 zł. Grunty zabudowane i zurbanizowane (ok. 87,94 %) stanowiły 

największą grupę wśród gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, natomiast pozostały 

udział wynoszący 12,06 % gruntów to użytki rolne (10,79 %) i tereny komunikacyjne (1,27 %). 

Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 

z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 19. Nieruchomości stanowiące własność Miasta Tarnobrzega oddane w użytkowanie 
wieczyste z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Grupa 0 – Grunty, w tym: Ilość[szt.] Powierzchnia[ha] Wartość[zł] 
Udział w 
całości 

użytki rolne 11 7.9465 232.083,00 10,79 % 

grunty zabudowane 
i zurbanizowane 

2.419 64,7706 6.795.160,50 87,94 % 

tereny komunikacyjne 18 0,9359 83.162,00 1,27 % 

łącznie: 2.448 73,6530 7.110.405,50 100 % 

 

użytki rolne
47%

grunty leśne
8%

grunty 
zabudowane  

i zurbanizowane
5%

tereny 
komunikacyjne

13%

grunty pod 
wodami

25%

tereny różne  
2%
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Miasto Tarnobrzeg w dniu 31 grudnia 2021 r. posiadało 137,4121 ha gruntów 

oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 

5.025.180,40 zł. Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd 

przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 20. Nieruchomości oddane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Ilość [szt.] Powierzchnia [ha] Wartość  [zł] 

109 137,4121 5.025.180,40 

 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało nieruchomości 

oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 460,21 ha. Głównym celem dzierżawy gruntów 

gminnych są cele rolne wynoszące 97,74 %. Dzierżawy nieruchomości zabudowanych 

stanowią 0,07 % gruntów dzierżawionych, natomiast pozostałe cele wynoszą 2,19 % 

powierzchni dzierżawionych gruntów. Informacje o przeznaczeniu dzierżawy i powierzchni 

gruntów przedstawia tabela poniżej zamieszczona. 

 

Tabela 21. Nieruchomości Miasta Tarnobrzeg oddane w dzierżawę wg stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r. 

 
Od dnia 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg dokonało zbycia 

gruntów w obrocie cywilno-prawnym o łącznej powierzchni 13,95 ha. Zbyciu podlegały 
grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi, poprawę 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, na cele rolne, udziały w prawie własności 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi związane 
ze sprzedażą lokali mieszkalnych. 

W tym samym czasie Miasto Tarnobrzeg w obrocie cywilno-prawnym nabyło prawo 
własności gruntów o łącznej powierzchni 1,64 ha oraz prawo użytkowania wieczystego 
gruntów o łącznej powierzchni 1,87 ha.  

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
powierzchnia gruntów Miasta Tarnobrzeg oddanych w użytkowanie wieczyste, w okresie 
od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., zmniejszyła się o 0,20 ha. Przekształceniu 
podlegały grunty pod garażami oraz grunty, które na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stały się własnością uprzednich 
użytkowników wieczystych. 

 

Przeznaczenie dzierżawy Powierzchnia [ha] Udział w całości 

rolne 449,83 97,74 % 

zabudowane 0,30 0,07 % 

pozostałe 10,08 2,19 % 

łącznie: 460,21 100 % 
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Korzystanie z eUsług 
 
 Miasto Tarnobrzeg przystąpiło do projektu Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej „PSIP” w celu poprawy świadczenia i dostępności usług drogą elektroniczną. 

Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” realizowany jest na terenie 

całego województwa podkarpackiego przy udziale samorządu Województwa Podkarpackiego 

oraz 22 samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu. 

 Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej zakłada utworzenie 

regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, 

spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania 

i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej.  

 PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, 

gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną 

z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: 

województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Podkarpacki 

System Informacji Przestrzennej będzie rozwiązaniem kompleksowym,  umożliwiającym 

udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych 

wykorzystaniem informacji przestrzennej.  

 Usługi projektu PSIP są powszechne i skierowane do wszystkich obywateli, którzy mają 

do nich dostęp z każdego miejsca poprzez Internet. Wdrożenie elektronicznego dostępu 

do usług realizowanych w projekcie PSIP upraszcza i przyspiesza komunikację klientów 

z urzędem. Poprawa dostępu i umożliwienie dostępu za pomocą e-usług do zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych wspiera rozwój nowych inicjatyw opartych o wykorzystanie 

cyfrowych danych przestrzennych. 

 Projekt w swoich nadrzędnych założeniach przyczyni się min. do zwiększenia 

efektywności zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, wsparcia realizacji zadań 

planistycznych, ochrony środowiska, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej 

regionu, poprawy wizerunku i promocji Podkarpacia, usprawnienia zarządzania 

infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym. 

 Usługi PSiP w mieście Tarnobrzeg są już w większości wdrożone i od zeszłego roku coraz 

powszechniej wykorzystywane. 
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 Geoportal jest dostępny pod adresem https://tarnobrzeg.geoportal2.pl/pl 

 

Tabela 22. Dostęp do serwera publicznego (mapy w geoportalu) 

rok Liczba osób 

2021 49012 

rrrr.mm Liczba osób 

2022.01 3363 

2022.02 3049 

2022.03 3385 

2021.04 3026 

2021.05 316 

Razem: 13139 

 
Tabela 23. Korzystanie z e-usług 

Usługa 2021 rok Styczeń – maj 2022 r. 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej 816 276 

Moduł RCiWN (rejestr cen i wartości nieruchomości) 149 59 

Płatności PayByNet (KIR) 654 224 

Przesłanie elektronicznego operatu (od 2019.07) 99 350 

Wniosek EGiB (wypisy z ewidencji gruntów i budynków) 292 60 

Wniosek mapa ewidencyjna elektroniczna 157 50 

Wniosek mapa zasadnicza zasadnicza elektroniczna 288 87 

Wniosek ZUD 175 42 

  

https://tarnobrzeg.geoportal2.pl/pl
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SPÓŁKI KOMUNALNE 

 

 Na dzień 31.12.2021 r. Miasto Tarnobrzeg było wyłącznym udziałowcem/akcjonariuszem 

3 spółek prawa handlowego, większościowym udziałowcem/akcjonariuszem 3 spółek prawa 

handlowego oraz mniejszościowym udziałowcem jednej spółki prawa handlowego.  

 Wielkość zaangażowanego przez Miasto Tarnobrzeg majątku w spółkach komunalnych, 

wyrażona wartością udziałów/akcji objętych przez Miasto Tarnobrzeg w kapitale 

zakładowym spółek w zamian za wniesioną gotówkę bądź wkłady rzeczowe (aporty), 

wynosiło 82 868 600,00 zł. 

 Struktura kapitałowa, tj. wartość i ilość posiadanych przez Miasto Tarnobrzeg 

akcji/udziałów w spółkach prawa handlowego oraz procentowy udział w kapitale - według 

stanu na dzień 31.12.2021 roku – przedstawiała się następująco:  

 
Tabela 24. Udziały i akcje w posiadaniu Miasta Tarnobrzega w spółkach komunalnych 

Spółka 
Wartość  

udziałów/akcji (w 
zł) 

Procentowy udział 
w kapitale 

Ilość 
udziałów/akcji 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. 36 097 000,00 59% 36 097 

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

11 364 850,00 100% 11 963 

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o. 2 962 500,00 100% 5 925 

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji 30 000 000,00 100% 3 000 000 

Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. 491 750,00 85,50% 9 835 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

955 500,00 72,08% 1 911 

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. 997 000,00 40,28% 997 

Razem 82 868 600 - - 

 
 W roku 2021 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w dwóch spółkach 

należących do Miasta Tarnobrzega: 

• Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. - dokapitalizowanie w wysokości o 2 000 000,00 zł 

niższej niż w roku 2020, tj. w kwocie 500 000,00 zł i objęcie 500 nowo utworzonych 
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udziałów z przeznaczeniem na realizację rozwojowych zadań inwestycyjnych ujętych 

w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urzą-

dzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. 

na lata 2017 – 2023”; 

• Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 280 000,00 zł, niższej niż w roku 

2020 o 1 020 000,00 zł, mianowicie:  

1) dokapitalizowanie w kwocie 180 000,00 zł i objęcie 360 nowo utworzonych udzia-

łów z przeznaczeniem na dalsze doposażenie Spółki w sprzęt niezbędny do reali-

zacji zadań statutowych Spółki, w tym przekazanych Spółce zadań własnych gminy 

na podstawie Uchwały Nr VI/64/2019 z dnia 30.01.2019 r., tj. zakup samochodu 

dostawczego o ładowności 3,5 tony; 

2) dokapitalizowanie w kwocie 100 000,00 zł i objęcie 200 nowo utworzonych udzia-

łów z przeznaczeniem na dalsze doposażenie Spółki w sprzęt niezbędny do reali-

zacji zadań statutowych Spółki, w tym przekazanych Spółce zadań własnych gminy 

na podstawie Uchwały Nr VI/64/2019 z dnia 30.01.2019 r., tj. m.in.: zakup posy-

pywarek niezbędnych do zimowego utrzymania dróg.  

 W oparciu o umowę inwestycyjną z dnia 20.12.2019 r. oraz na podstawie umów 

zawartych w dniu 09.10.2020 r. nastąpiło czasowe zbycie przejście 25 000 udziałów w Spółce 

„Tarnobrzeskie Wodociągi” Sp. z o.o. na rzecz Funduszu Inwestycji Samorządowych – 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, dzięki czemu dysponuje on 

41 % udziałów w kapitale zakładowym. Rok 2021 był okresem karencji w wykupie przez 

Spółkę udziałów zbytych przez Miasto. W roku 2022 rozpocznie się okres wykupu udziałów i 

jest on zaplanowany do roku 2039.  

 

Wyniki finansowe Spółek na koniec 2021 roku 
 
 Na koniec 2021 roku, pomimo wzrostu cen energii elektrycznej, rosnących problemów z 

pozyskaniem wykwalikowanych pracowników oraz trwającej pandemii COVID – 19, wszystkie 

spółki komunalne Miasta, już drugi rok z rzędu, osiągnęły dodatni wynik finansowy.  

 
Tabela 25. Wyniki finansowe spółek komunalnych (wariant porównawczy) 

Nazwa Spółki Wynik finansowy netto (w zł) 
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31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. 114 413,81 867 677,12 2 702 938,85 

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

697 302,14 549 210,49 281 189,15 

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o. 148 997,09 197 779,00 35 258,39 

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji - 12 146,10 929 395,62 2 062 423,42 * 

Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. 48 599,95 42 041,87 85 034,61 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

-67 525,86 118 105,37 197 177,95 

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. - 765 062,67 2 339 006,24 -** 

 
* Na dzień sporządzania Raportu o stanie Miasta za 2021 rok zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2021 rok.   
** Brak danych z uwagi na wydłużenie o 3 miesiące ustawowych terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok (zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie 

ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz. U. poz. 

561).   
 

Wartość składników majątkowych spółek na koniec 2021 roku 
 
 Wartość składników majątkowych spółek komunalnych na koniec 2021 roku kształtuje 

się na poziomie 250 281 013,43 mln zł. Największy majątek posiadają Tarnobrzeskie 

Wodociągi Sp. z o.o. 

 
Tabela 26. Wartość składników majątkowych spółek (wariant porównawczy) 

Nazwa Spółki 
Wartość aktywów (w zł) 

31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. 189 358 846,82 182 691 834,35 180 293 601,61 

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

40 584 693,98 39 097489,01 38 000 480,26 

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o. 2 461 786,30 3 992 530,64 5 187 986,49 

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji 17 084 748,76 17 459 968,26 19 357 958,21 

Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. 252 173,01 425 066,80 481 479,16 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

10 171 235,21 12 388 474,59 6 959 507,70 

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. 9 683 609,62 12 464 876,77 -** 
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** Brak danych z uwagi na wydłużenie o 3 miesiące ustawowych terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok (zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie 

ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz. U. poz. 

561).    

 

Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych 
 

 Łączny roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych wszystkich spółek komunalnych za 2021 rok wyniósł 43 318 574,06 zł. 

Najwyższy roczny obrót netto wykazały Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. 

 
Tabela 27. Wartość rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych  (wariant porównawczy) 

Nazwa Spółki 
Wartość rocznego obrotu netto (w zł) 

31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. 22 483 016,98 24 779 482,68 26 518 972,76 

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

3 164 381,08 3 610 940,52 4 236 605,55 

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o. 4 723 904,43 5 206 546,87 6 566 181,04 

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji 1 132 035,85 2 194 771,39 3 627 871,01 

Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. 914 055,00 1 013 889,66 1 160 103,66 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

362 302,66 971 067,46 1 208 840,04 

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. 17 047 589,83 26 810 283,29 -** 

 
** Brak danych z uwagi na wydłużenie o 3 miesiące ustawowych terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok (zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie 

ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz. U. poz. 

561).    

 

Wielkość zatrudnienia w Spółkach na koniec 2021 roku 
 
 Spółki komunalne według stanu na koniec 2021 roku zatrudniały 296 osób na 292,63 

etatach. Najwięcej zatrudnionych, tj. 121 osób, było w Tarnobrzeskich Wodociągach 

Sp. z o.o. 
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Tabela 28. Wielkość zatrudnienia w spółkach (wariant porównawczy)  

 

Nazwa Spółki 
Zatrudnienie w osobach/Zatrudnienie w etatach 

31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. 139/138,5 135/135 121/120,5 

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

8/8 10/10 17/17 

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o. 30/27,46 33/32,6 38/35 

Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji 25/25,16 25/25 24/24,37 

Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. 14/10,39 13/10,44 13/11,02 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

13/12,65 11/11,85 11/11 

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. 50/50 60/60 72/73,74 
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ZIELEŃ MIEJSKA 

 
1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie Gminy Tarnobrzeg w 2021 roku 

1.1 W roku 2021 zrealizowano następujące zadania w zakresie utrzymania terenów 

zieleni:  

1.1.1 Całoroczne utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej na podstawie 

zawartych umów wieloletnich w Rejonach; Przywiśle, Centrum, Wschód oraz 

Park Dzikowski z Aleją Lipową ( 1.673.965,85 zł) obejmujące: 

1.1.1.1. kompleksowe utrzymanie trawników parkowych i łąkowych 

o łącznej powierzchni 75,16 ha:  

1.1.1.2. wykoszono łącznie ponad 510 ha trawników parkowych, 

łąkowych i terenów nieurządzonych,  

1.1.1.3. wygrabiono wiosną i jesienią 46,66 ha trawników,  

1.1.1.4. wykonano nawożenie mineralne 38,78 ha trawników  

1.1.1.5. zapewniono stałe oczyszczanie terenów zieleni ze śmieci,  

1.1.2. renowacja zniszczonych trawników na powierzchni 757,35 m2, 

1.1.3. obsadzenie wiosenne i bieżąca pielęgnacja kwietników sezonowych o łącznej 

powierzchni 1 178,50 m2, donic kwiatowych o pow. 56,60 m2, wież 

kwiatowych 6 szt. i koszy wiszących na latarniach 43 szt., 

1.1.4. pielęgnacja rabat bylinowych na powierzchni 904 m2, 

1.1.5. zakup i posadzenie roślin ozdobnych: 

1.1.5.1. kwiatów jednorocznych (2 zmiany), bylin i cebulkowych – 

łącznie 66.955 sztuk., 

1.1.5.2. drzew liściastych piennych – 125 sztuk, 

1.1.5.3. krzewów liściastych – 376 sztuk, 

1.1.5.4. drzew i krzewów iglastych – 31 sztuk, 

1.1.6. cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew – 496 sztuk, 

1.1.7. usuwanie drzew – 324 sztuki i karczowanie karpin – 56 sztuk, 
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1.1.8. karczowanie krzewów 913 sztuk, 

1.1.9. pielęgnacja skupin krzewów na powierzchni 7.115.70 m2, 

1.1.10. pielęgnacja młodych żywopłotów na powierzchni 1 016,50 m2 oraz cięcie 

żywopłotów o powierzchni łącznej w rozwinięciu 34.726 m2, 

1.1.11. palikowanie drzewek– 375 komplety opalikowania. 

1.1.12. usuwanie odrostów przy drzewach 1.778 sztuk, 

1.1.13. utrzymanie lamp parkowych w Parku Dzikowskim i Aleji Lipowej - 35 punktów, 

1.1.14. trzymanie ławek parkowych ( mycie, naprawa, malowanie) - 116 sztuk, 

1.1.15. zakup i montaż nowych elementów małej architektury - ławki 6 sztuk, 

1.1.16. bieżące utrzymanie alejek i schodów parkowych o łącznej powierzchni 30.468 

m2, 

1.1.17. ściółkowanie powierzchni korą lub zrębkami 244,25 m2, 

1.1.18. specjalistyczne zabiegi zwalczania szrotówka przy kasztanowcach 157 sztuk, 

1.2 Pielenie roślin okrywowych na terenach rekreacyjnych nad Wisłą na powierzchni 

1,653 ha (132.840,00 zł). 

1.3 Pielęgnacja 2 drzew pomników przyrody (3.240,00 zł). 

1.4 Ochrona bukszpanów w żywopłotach o powierzchni 354 m2, - 6 zabiegów (oprysków) 

powierzchnia oprysku 900 m2 (7.290,00 zł). 

1.5 Wycena wartości drewna pozyskiwanego przez gminę w ilości 50 jednostek 

ewidencyjnych (937,63 zł). 

1.6 Łączny koszt realizacji zadań w zakresie pielęgnacji zieleni w 2021 r. wyniósł 

1.818.160,20 zł. 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

 
Miasto sprawuje nadzór nad gospodarowaniem odpadami na terenie miasta. Odbiór 

odpadów komunalnych na terenie miasta zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega 

Nr XXX/288/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. „Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Tarnobrzega”- realizowane było przez firmę wyłonioną w trybie przetargu 

nieograniczonego czyli SanTa-EKO Sp z o.o ul. Holownicza 1, 27-600 Sandomierz. 

1.1 Na terenie Miasta Tarnobrzega zorganizowano punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK). Punkty zlokalizowane był w Tarnobrzegu przy 

ul. Rusinowskiego 1, ul. Fabryczna 8. Sienkiewicza 171 i były czynne od poniedziałku 

do soboty w określonych godzinach, tj: poniedziałek - piątek w godzinach od 1000 

do 1800, sobota od 800 do 1400. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady 

tj. akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki. 

1.2 Miasto organizuje również dodatkowe punkty selektywnego zbierania 

przeterminowanych leków w następujących lokalizacjach: 

-Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka „Nova”, ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka „Dr Maxr”, ul. Wyspiańskiego 25, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka „Familijna”, ul. Mickiewicza 34e, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka ul. Sienkiewicza 67, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka „NOVA”, ul. Warszawska 378, 39-400 Tarnobrzeg  

-Apteka „Gemini”, ul. Mickiewicza 40, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka „ Na Serbinowie”, ul. M. Dąbrowskiej 23, 39-400 Tarnobrzeg  

-Apteka Codzienna ul. Zwierzyniecka 18, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka „Nova” ul. Sienkiewicza 4/71 b, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka „ Dbam o zdrowie” ul. Sienkiewicza 48, 39-400 Tarnobrzeg 

-Apteka Gemini , ul. Targowa 2, 39-400 Tarnobrzeg  
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1.3 Na terenie miasta w obiektach użyteczności publicznej (Urząd Miasta, PSZOK, 

placówki oświatowe na terenie gminy) znajdują się pojemniki na zużyte baterie.  

1.4 Odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do Instalacji Komunalnych. 

1.5 Wszystkich odpadów odebranych i zebranych z terenu miasta Tarnobrzeg było: 

13 279,69 Mg, w tym budowlanych - 563,3 Mg, bio - 93,0 Mg, papier i tektura 

506 Mg, zmieszanych 9452,48 Mg, szkło, plastik metal 1375 Mg, inne (np. elektro, 

akumulatory, gabaryty) 837, 0 Mg, (odzież i tekstylia ,odpady niebezpieczne, 

zmieszane odpady opakowaniowe, pozostałe) -84,9 Mg. W punktach skupu złomu 

zebrano - 368,1020 Mg. 

1.6 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odebranych 

z obszaru gminy odpadów komunalnych. – 97,3%, poziom recyklingu przygotowania 

do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, 

metali, tworzyw sztucznych 20,06%, natomiast poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania -5,51%. 

1.7 W 2021 r. koszty systemu gospodarki odpadami na terenie miasta przedstawiały się 

następująco: wydatki – 12.009.037,54 zł, a wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 10.648.003,57 zł. 

1.8 Miasto Tarnobrzeg podejmuje działania służące do wyeliminowania ze środowiska 

szkodliwych substancji azbestowych. Ze względu na zagrożenie jakie stwarzają 

wyroby azbestowe, powinny być one usunięte ze wszystkich obiektów do końca 2032 

r. Miasto Tarnobrzeg wdraża na swoim terenie „Program usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tarnobrzeg na lata 2012-2032”. 

Program ten został uchwalony uchwałą nr XX/290/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg 

z dnia 29 grudnia 2011r. Od roku 2012 w wyniku prowadzonego programu usuwania 

azbestu zebrano 859,23 Mg odpadów zawierających azbest w tym w 2021 roku 

zebrano 52,37 Mg. 
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CMENTARNICTWO 

 

1. Cmentarz komunalny w Tarnobrzegu, os. Sobów 

1.1 Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie cmentarza komunalnego. Cmentarz 

komunalny w Tarnobrzegu położony jest przy ul. Gen. J. Bema (os. Sobów) i jest 

największą nekropolią w Gminie Tarnobrzeg (aktualna powierzchnia cmentarza 

to 12,278 ha). Cmentarz posiada niezbędną infrastrukturę i wyposażenie służące 

mieszkańcom Tarnobrzega oraz umożliwiające służbom miejskim codzienne 

utrzymanie i administrowanie: kaplicę wraz z zapleczem technicznym, 3 punkty 

czerpania wody (czynne od kwietnia do października), parking, oświetlenie alejek 

cmentarnych, dróg dojazdowych i parkingu, pojemniki do segregowania odpadów, 

regał na znicze do ponownego wykorzystania. 

1.2 W 2021 r. wykonano następujące prace remontowe: 

1.2.1 zmodernizowano „stare” oświetlenie terenu cmentarza poprzez montaż 

13 nowych słupów oświetleniowych; 

1.2.2 przebudowano istniejącą sieć wodociągową w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowania i ograniczający do minimum zagrożenie zalania 

grobów. 

1.3 Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej w Tarnobrzegu położony jest przy 

ul. Targowej na działce ewidencyjnej nr 2013 o pow. 0,2192 ha stanowiącej własność 

Gminy Tarnobrzeg. Na podstawie porozumienia Wojewoda Podkarpacki powierzył 

zadanie utrzymania i konserwacji cmentarza Gminie Tarnobrzeg i przekazał na ten 

kwotę 6.000,00 zł. Cmentarz znajduje się na liście zabytków zgodnie z decyzją z dnia 

13.06.1988 r. i w spisie miejsc pamięci Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

W 2021 r. wykonano remont dwóch nagrobków żołnierzy polskich (jedna mogiła 

zbiorowa i jedna mogiła pojedyncza) zlokalizowanych w kwaterze północnej 

cmentarza.  
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ŁAD PRZESTRZENNY 

 
Kształtowanie ładu przestrzennego w mieście następuje poprzez wydawanie decyzji 

administracyjnych z zakresu zagospodarowania terenów, przyjmowanie zgłoszeń, 

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiekę nad 

zabytkami. 

 

Decyzje administracyjne 
 
W roku 2021 w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta 

Tarnobrzega przygotowano łącznie 384 decyzje administracyjne, dotyczące zabudowy 

terenów. 

  Przyjęto 67 zgłoszeń, dotyczących budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

i sieci infrastruktury technicznej z obowiązkiem dołączenia dokumentów identycznych jak do 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, co stanowi o 81,1% więcej niż w roku 2020. 

 

Decyzje z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

Tabela 29. Decyzje z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Pozwolenia na budowę 2018 2019 2020 2021 

Ogółem 246 266 305 227 

Budynki jednorodzinne 87 99 108 104 

Budynki wielorodzinne 2 3 2 1 

Budynki handlowo-
usługowe 

2 8 11 13 

Budynki przemysłowe 
i magazynowe 

2 1 3 1 

Inna (sieci, instalacje, 
przebudowy, 
termomodernizacje) 

153 155 181 108 

Decyzje o warunkach 
zabudowy 

2018 2019 2020 2021 
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Ogółem 222 146 121 113 

Budynki jednorodzinne 76 90 80 75 

Budynki wielorodzinne 3 1 3 2 

Budynki handlowo-
usługowe 

22 21 8 17 

Budynki przemysłowe 
i magazynowe 

2 2 4 2 

Inne 19 32 26 17 

Decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

2018 2019 2020 2021 

Ogółem 40 46 48 44 

 
 W roku 2021 przyjęto 179 zgłoszeń robót budowlanych, rozbiórki i zmiany sposobu 

użytkowania, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 

 
Tabela 30. Zgłoszenia budowlane 

Zgłoszenia budowlane 2018 2019 2020 2021 

Zgłoszenia robót budowlanych 165 222 146 151 

Zgłoszenia rozbiórki 17 21 17 18 

Zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania 

10 7 4 10 

 
Jak wynika z powyższych zestawień, kolejno w latach 2018-2020, liczba wydawanych 

decyzji o pozwoleniu na budowę wzrastała. W roku 2021 liczba wydanych pozwoleń 

na budowę nieznacznie zmniejszyła się , podobnie jak ogólna liczba wydanych pozwoleń 

na budowę w porównaniu z poprzednimi latami, natomiast znacząco wzrosła liczba zgłoszeń 

budowy wraz z projektem budowlanym, dotyczących tego samego rodzaju inwestycji. Można 

zatem stwierdzić iż ruch budowlany w tym zakresie utrzymuje się na poziomie roku 2020.  

W roku 2021 spadła nieznacznie ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

ze względu na większe pokrycie terenu miasta planami zagospodarowania przestrzennego, 

które to eliminują potrzebę wydania decyzji o warunkach zabudowy rozstrzygających 

o możliwości zagospodarowania terenów. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż w roku 

2020, od 20 października, weszły w życie nowe mapy zagrożenia powodziowego, według 
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których znaczna część terenów miasta ( ok. 46 %) znalazła się w obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią , gdzie planowana lokalizacja zabudowy nie uzyskiwała uzgodnienia 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , zatem wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stało się niemożliwe W związku 

z czym wydano 17 decyzji odmownych . Natomiast w zakresie pozwoleń na budowę wydano 

4 decyzje odmowne w związku z ograniczeniami, wynikającymi ze szczególnego zagrożenia 

powodziowego. 

Wpływ na decyzje inwestycyjne mógł mieć również obowiązujący w Polsce 

i na świecie stan epidemii, wprowadzony w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 oraz nałożone w związku z tym ograniczenia, nakazy i zakazy, które niewątpliwie miały 

wpływ na sytuację gospodarczą i mogły w znaczący sposób ograniczać możliwości 

inwestycyjne podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych ( np. poprzez wzrost cen 

materiałów budowlanych). 

W roku 2021 zauważyć można było natomiast znaczący wzrost obrotu 

nieruchomościami (sprzedaż/kupno nieruchomości) na terenie miasta, co znalazło swoje 

odbicie w wydawanych przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 

dokumentach. 

 
Tabela 31. Wydawanie dokumentów, postanowień, zaświadczeń, wypisów, wyrysów 
dotyczących ładu przestrzennego 

Rodzaj dokumentu 2018 2019 2020 2021 

Postanowienia opiniujące 
podział działek 

74 49 77 56 

Zaświadczenia oraz wypisy 
i wyrysy z miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego i studium 

367 378 416 531 

 
Jak wynika z powyższych danych obrót nieruchomościami na terenie miasta 

Tarnobrzega w roku 2021 w stosunku do lat poprzednich wzrósł, pomimo ostatnio 

występujących ograniczeń w zabudowie terenów położonych w obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiczną. 

 
 
 



88 | S t r o n a  

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
W 2021 r. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta 

Tarnobrzega realizował następujące projekty związane z planowaniem przestrzennym: 

Uchwalone plany miejscowe: 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych 

w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu – 

uchwała nr L/502/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 września 2021 r. (Dz. Urz. 

Woj. Podkarpackiego z 28 października 2021 r. poz. 3529). 

Plany miejscowe w trakcie realizacji: 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin 

w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LVII/609/2018 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. – przygotowany projekt został uzgodniony 

i zaopiniowany przez właściwe organy oraz wyłożony do publicznego wglądu. 

Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Podkarpackiego na przeznaczenie 

gruntów leśnych na cele nieleśne. Uchwalenie planowane jest w pierwszym 

półroczu 2022 r. 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice 

w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LVII/610/2018 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. – przygotowany projekt został 

uzgodniony, zaopiniowany przez właściwe organy i wyłożony do publicznego 

wglądu. Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Podkarpackiego na przeznaczenie 

gruntów leśnych na cele nieleśne. Uchwalenie planowane jest w pierwszym 

półroczu 2022 r. 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr LXI/649/2018 Rady 

Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2018 r. - zakończono etap uzgadniania 

i opiniowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu. Procedura została wstrzymana 

z powodu potrzeby wyłączenia części terenu z ustaleń planu. W związku z zamiarem 

przeznaczenia terenów pod gospodarkę odpadami, wynikła konieczność zmiany 

granic planu i powtórzenia procedury planistycznej. Aktualnie przygotowywana jest 
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uchwała o zmianie granic opracowania planu miejscowego, celem kontynuowania 

procedury planistycznej. 

• zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Mokrzyszów w Tarnobrzegu – uchwała o przystąpieniu nr XXVIII/309/2020 Rady 

Miasta Tarnobrzega z dnia 5 czerwca 2020 r. – przygotowany projekt został 

uzgodniony, zaopiniowany przez właściwe organy oraz wyłożony do publicznego 

wglądu. Przygotowano i przekazano Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 

oraz Podkarpackiej Izbie Rolniczej wnioski o przeznaczenie gruntów leśnych na cele 

nieleśne. Po uzyskaniu zgody projekt zostanie przygotowany do wyłożenia 

do publicznego wglądu. 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami 

Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu – uchwała 

o przystąpieniu nr XXXI/332/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 lipca 2020 r. - 

przygotowany projekt został uzgodniony, zaopiniowany przez właściwe organy oraz 

wyłożony do publicznego wglądu. Uchwalenie planowane jest w pierwszym półroczu 

2022 r. 

 Obowiązujące miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 32. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Lp
. 

Nazwa planu 
Nr uchwały zatwierdzającej 

plan (zmianę) Publikacja 
Data 

obowiązywani
a Nr Data 

1 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenu górniczego 
„Tarnobrzeg II” 

V/46/99 3.02.1999 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 1999 r. nr 7 poz. 
213 

Od 15 maja 
1999 r. 

2 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenu górniczego 
„Jeziórko IV” 

V/47/99 3.02.1999 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 1999 r. nr 7 poz. 
214 

Od 15 maja 
1999 r. 
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3 

miejscowy planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
osiedla Wielowieś – 
Północ 
w Tarnobrzegu 

XXXV/494/2001 30.05.2001 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 2001 r. nr 56 
poz. 925 

Od 9 sierpnia 
2001 r. 

4 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
osiedla „Sielec – 
Centrum” 
w Tarnobrzegu 

XXXV/401/2005 31.03.2005 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 2005 r. nr 74 
poz. 1239 

Od 2 czerwca 
2005 r. 

5 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
osiedla Dzików 
w Tarnobrzegu 

LV/1060/2010 
(zmiana 

LXIII/664/2018) 

30.09.2010 
(zmiana 

12.09.2018
) 

Dziennik Urzędow
y Województwa 
Podkarpackiego 
z 2010 r. nr 124 
poz. 2448 (zmiana 
Dziennik Urzędow
y Województwa 
Podkarpackiego 
z 25 września 
2018 r. poz. 4036) 
Tekst jednolity: 
Dziennik Urzędow
y Województwa 
Podkarpackiego 
z 8 sierpnia 2019 
r. poz. 3991 

(zmiana Od 10 
października 

2018 r.) 

6 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenu osiedla 
Ocice 
w Tarnobrzegu 

IX/96/2011 31.03.2011 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 2011 r. nr 69 
poz. 1256 

Od 17 czerwca 
2011 r. 

7 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenu osiedla 
„Miechocin” 
w Tarnobrzegu 

XI/141/2011 26.05.2011 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 2011 r. nr 115 
poz. 1770 

Od 26 sierpnia 
2011 r. 
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8 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
osiedla 
„Mokrzyszów” 
w Tarnobrzegu 

XXV/350/2012 
(zmiana 

LVI/594/2018) 

26.04.2012 
(zmiana 

26.04.2018
) 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 12 czerwca 2012 
r. poz. 1315 
(zmiana Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 8 czerwca 2018 
r. poz. 2705) Tekst 
jednolity: 
Dziennik Urzędow
y Województwa 
Podkarpackiego 
z 11 czerwca 2019 
r. poz. 3187 

Od 13 lipca 
2012 r. 

(zmiana od 23 
czerwca 2018 

r.) 

9 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obszaru usług 
i przemysłu w tym 
Tarnobrzeskiego 
Parku 
Technologicznego 
w rejonie ulic: Al. 
Warszawska, 
Batalionów 
Chłopskich 
i Wędkarskiej na 
terenie miasta 
Tarnobrzega – 
osiedle Zakrzów 

XXIV/327/2012 
(zmiana 

XLVIII/487/2017) 

29.03.2012 
(zmiana 

26.10.2017
) 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z dnia 30 maja 
2012 r. poz. 1244 
(zmiana Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 16 listopada 
2017 r. poz. 3778) 
Tekst jednolity: 
Dziennik Urzędow
y Województwa 
Podkarpackiego 
z 17 grudnia 2018 
r. poz. 5634 

Od 30 czerwca 
2012 r. 

(zmiana od 30 
listopada 2017 

r.) 
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10 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenów 
poprzemysłowych 
przy Jeziorze 
Tarnobrzeskim 
w Tarnobrzegu 

LXII/747/2014 
(zmiana 

XLVIII/486/2017) 

31.07.2014 
(zmiana 

26.10.2017
) 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 8 września 2014 
r. poz. 2408 
(zmiana Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 16 listopada 
2017 r. poz. 3777) 
Tekst jednolity: 
Dziennik Urzędow
y Województwa 
Podkarpackiego 
z 17 grudnia 2018 
r. poz. 5635 

Od 22 września 
2014 r. 

(zmiana od 30 
listopada 2017 

r.) 

11 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenów wokół 
Jeziora 
Tarnobrzeskiego 
w Tarnobrzegu 

LIII/570/2018 02.03.2018 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 26 marca 2018 r. 
poz. 1343 

Od 10 kwietnia 
2018 r. 

12 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu Zespołu 
Szkół 
Ponadgimnazjalnyc
h nr 1 
w Tarnobrzegu 

LIII/571/2018 02.03.2018 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 27 marca 2018 r. 
poz. 1363 

Od 11 kwietnia 
2018 r. 

13 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
osiedla Centrum 
w Tarnobrzegu 

XIX/202/2019 20.10.2019 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 10 grudnia r. 
poz. 6223 

Od 24 grudnia 
2019 r. 

14 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
w rejonie ulic 
Warszawskiej, 
Nowej - obręb 
Wielowieś 
w Tarnobrzegu 

XXIV/264/2020 29.01.2020 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 21 lutego 2020 r. 
poz. 955 

Od 6 marca 
2020 r. 
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15 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
w rejonie ulic 
Kościuszki, Szkolnej, 
Mickiewicza, Placu 
Bartosza 
Głowackiego 
w Tarnobrzegu 

XXXIII/352/2020 30.09.2020 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 16 listopada 
2020 r. poz. 4263 

Od 1 grudnia 
2020 r. 

16 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenu 
Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – 
Machów II 

XXXVIII/407/202
0 

30.12.2020 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 1 lutego 2021 r. 
poz. 420 

Od 15 lutego 
2021 r. 

17 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenów usługowo-
produkcyjnych 
w rejonie ulic 
Wrzosowej, 
Sienkiewicza – 
osiedle Mokrzyszów 
w Tarnobrzegu 

L/502/2021 29.09.2021 

Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Podkarpackiego 
z 28 października 
2021 r. poz. 3529 

Od 12 
listopada 2021 

r. 
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Rysunek 26. Pokrycie Miasta Tarnobrzeg miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

 
 

 
 
 
Łączna powierzchnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 3135,1ha, co stanowi 36,7% powierzchni Miasta Tarnobrzeg. Udział 

terenów o różnym sposobie zagospodarowania w powierzchni planów miejscowych obrazuje 

poniższa tabela. 
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Tabela 33. Udział przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego w % 

Zabudowa mieszkaniowa 
Zabudowa 
usługowa 

Tereny użytkowane 
rolniczo 
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W tym 
zabudowa 

wielorodzinna O
gó

łe
m

 

W tym 
usługi 

publiczne O
gó

łe
m

 

W tym tereny 
zabudowy 

zagrodowej 

25,0 4,9 12,7 5,3 16,5 0,0 4,3 33,0 8,2 0,3 
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOBRZEGA 

 
 Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2014 – 2020 uchwalona 9 stycznia 2014 

roku Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr LIII/669/2014 obowiązywała do końca 2020 r. W 

połowie 2020 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta 

Tarnobrzega na lata 2021-2027. Wykonanie Strategii oraz przeprowadzenie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 46. ustawy z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym prognozy 

oddziaływania na środowisko, zostało zlecone Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A. 

 W dniu 31 lipca 2020 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega został 

powołany Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021 – 

2027, w skład którego weszli Radni Miasta Tarnobrzega, Naczelnicy Wydziałów oraz osoby, 

które wyraziły chęć pracy w zespole.  

Zadaniem Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju było współdziałanie z TARR w zakresie 

opracowania projektu dokumentu Strategii, a w szczególności określenie: 

1) problemów rozwoju, 

2) wizji i misji oraz celów strategicznych, 

3) celów operacyjnych oraz zadań,  

4) systemu realizacji i ram finansowych, 

5) systemu monitorowania realizacji założonych celów. 

 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega został opracowany na podstawie Ustawy o 

zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie 13 listopada 

2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej dotyczącymi opracowania Strategii przez jednostki samorządu terytorialnego, 

który został opublikowany w dniu 1 lutego 2021 r.  

 W dniu 28 kwietnia 2021 r. została przyjęta przez Radę Miasta Tarnobrzega, Uchwała nr 

XLV/460/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta 

Tarnobrzega na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
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opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji. Uchwałą nr LIV/549/2021 Rady 

Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/460/2021, 

został zmieniony harmonogram prac związany z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027.  

 Projekt dokumentu Strategii opracowano na bazie diagnozy stanu, przeprowadzonych 

badań społecznych z udziałem 232 respondentów oraz wyników prac i zgłoszeń Zespołu ds. 

opracowania Strategii. Ze względu na panującą w tym czasie epidemię współpraca w ramach 

zespołów była prowadzona głównie w formie zdalnej oraz komunikacji e-mail. W trakcie 

procesu planowania strategicznego zrealizowano serię warsztatowych spotkań plenarnych 

(on-line), do których byli zapraszani członkowie zespołu oraz radni Miasta Tarnobrzega. 

Plenarne spotkania robocze odbyły się w dniach: 12 października 2020 r., 25 lutego 2021 r., 

26 kwietnia 2021 r. (Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Techniczno-Inwestycyjna) oraz 

w grudniu 2021 i w styczniu 2022 r. 

 

Projekt Strategii wyznacza trzy cele strategiczne:  

I. Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Tarnobrzega oraz odwrócenie 

niekorzystnych trendów demograficznych poprzez aktywizację potencjałów, 

podnoszenie standardu usług publicznych i kreowanie warunków dla rozwoju 

nowoczesnych miejsc pracy, 

II. Wzrost potencjału gospodarczego Tarnobrzega poprzez atrakcyjność inwestycyjną, 

współpracę ponadlokalną oraz rozwój zielonej i niebieskiej gospodarki, 

III. Optymalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa poprzez rozwój infrastruktury dla 

zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz bezpieczeństwa,  

które odpowiadają trzem strefom: społecznej, gospodarczej i środowiskowo-przestrzennej. 

 Uwzględniając wyniki diagnozy stanu, propozycje zgłoszone przez Członków Zespołu oraz 

postulaty przekazane przez Mieszkańców sformułowano wizję stanu do jakiego Miasto 

będzie dążyć podczas realizacji Strategii.  

Miasto Tarnobrzeg w perspektywie roku 2027 to dobre miejsce do życia i pracy, którego 

mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa oraz jakości życia osiągnięte dzięki realizacji szerokiego 

spektrum projektów rewitalizacyjnych i rozwojowych podejmowanych przez samorząd, organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty i instytucje. Wykorzystanie szans wynikających z zewnętrznych 
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strategicznych projektów komunikacyjnych (drogi szybkiego ruchu, kolej, węzły multimodalne, etc.) 

projektów proekologicznych (OZE, zielony transport miejski) oraz własnych atutów gospodarczych 

(m.in. Tarnobrzeski Park Przemysłowo Technologiczny (TPPT), Jezioro Tarnobrzeskie, Specjalna Strefa 

Ekonomiczna i inne) sprawiają, że Miasto staje się miejscem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, 

przedsiębiorców, turystów, ale również tych którzy stąd wyjechali (studenci, emigranci zarobkowi). 

Unikalne walory (dziedzictwo przyrodnicze, atrakcje turystyczne, innowacyjne miejsca pracy, 

bezpieczeństwo) sprawiają, że następuje poprawa w zakresie niekorzystnych dziś trendów 

demograficznych. Te tendencje odnoszą się w szczególności do ludzi młodych, którzy dostrzegając 

m.in. dobre warunki do nowoczesnych zdalnych form zatrudnienia, szeroko pojmowaną dostępność 

komunikacyjną, ale także udogodnienia dla indywidualnych biznesów (TPPT, programy dla startupów, 

ekonomia społeczna) zaczynają postrzegać Tarnobrzeg jako perspektywiczne miejsce do 

zamieszkania i zakładania rodzin.  

 Natomiast misją Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 jest 

podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Tarnobrzega poprzez współdziałanie 

władz samorządowych z całą społecznością Tarnobrzega oraz zapewnianie warunków 

rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności gospodarki zielonej i niebieskiej oraz 

adaptacji do zmian klimatu.  

 W dniach od 31 marca do 6 maja 2022 r. trwały konsultacje społeczne projektu Strategii 

Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027. W konsultacjach społecznych mogli wziąć 

udział: 

1) mieszkańcy Miasta Tarnobrzega; 

2) lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 

prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Tarnobrzega; 

3) sąsiednie gminy: Grębów, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Sandomierz, 

Łoniów, Koprzywnica; 

4) lokalni partnerzy gospodarczy; 

5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. 

 Celem konsultacji było podniesienie jakości projektu SRMT 2021- 2027 poprzez 

uwzględnienie opinii szerokiego grona mieszkańców.  



100 | S t r o n a  

 

 W dniu 28 kwietnia odbyło się spotkanie konsultacyjne w Tarnobrzeskim Parku 

Przemysłowo-Technologicznym dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostały 

przedstawione przyjęte założenia Strategii, cele oraz kierunki rozwoju miasta do roku 2027. 

Po uwzględnieniu uwag wniesionych w czasie konsultacji, projekt dokumentu zostanie 

przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania w 

zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 

Województwa – Podkarpackie 2030. Następnie po przeprowadzeniu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, dokument zostanie przedłożony do uchwalenia przez Radę 

Miasta Tarnobrzega.  
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PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TARNOBRZEGA 

 

 Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 został uchwalony w dniu 

26 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr XXXVIII/361/2017 oraz 

zaktualizowany Uchwałą nr XVII/182/2019 w dniu 25 września 2019 r. 

 Jest to dokument strategiczny, który ujmuje działania rewitalizacyjne przewidziane przez 

miasto Tarnobrzeg, jednostki organizacyjne miasta, spółdzielnie, stowarzyszenia i inne 

podmioty, które zgłosiły zadania do programu. Opisuje sposób wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także cele, misję i wizję działań rewitalizacyjnych 

w Tarnobrzegu. 

 Program rewitalizacji umożliwia ubieganie się o środki z Unii Europejskiej i Budżetu 

Państwa na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, 

gospodarczych lub infrastrukturalnych m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, 

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej. 

 Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-

2023 w zakresie monitoringu i ewaluacji programu przeprowadzono we wrześniu 2021 r. 

analizę stanu wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w programie.  

 Analiza stanu realizacji Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 

2016-2023 pod kątem planowych i zrealizowanych wydatków wskazuje na umiarkowany 

stan. Zasadniczo można określić, iż zrealizowano około połowy zakładanych projektów 

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Duża część projektów jest w fazie wdrażania i realizacji. 

Część założeń projektów nie zrealizowano w pełnym wymiarze. Zidentyfikowano również 

projekty (łącznie 8), które nie były wdrażane i nie będą kontynuowane w perspektywie 2023 

roku, czyli okresu obowiązywania programu rewitalizacji. Praktycznie większość 

zaplanowanych projektów wykazywała opóźnienie w odniesieniu do pierwotnego planu 

wdrażania. W przypadku wybranych projektów stwierdzono wzrost kosztów ich realizacji.  

 Warto podkreślić, iż w odniesieniu do wskaźników rezultatu odnotowano zauważalną 

zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji. Wyraźnie zmniejszyła się 

skala problemu bezrobocia, w tym bezrobocia długotrwałego, odnotowano duży spadek 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Jednocześnie coraz wyraźniejsze były 

problemy powiązane ze starzejącym się społeczeństwem. Zjawiska te będą jeszcze w 
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większej skali dotykać przestrzeni obszaru rewitalizacji lub jej części (poszczególnych 

podobszarów). W wybranych podobszarach rewitalizacji występuje bowiem szczególne 

koncentracja osób starszych, na tle miasta, które również posiada wysokie wskaźniku udziału 

ludności w wieku poprodukcyjnym. Te zjawiska wywierać będą szczególny wpływ na sposób 

funkcjonowania społeczności lokalnych (więzi rodzinne), instytucji pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej, a również sposobu funkcjonowania rynku pracy, przestrzenie publicznych, 

instytucji czasu wolnego.  

 Miasto Tarnobrzeg nie zrealizowało jeszcze w pełni założeń rewitalizacji w odniesieniu 

do terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Jest to obszar, który może dać w nieodległej 

przyszłości impuls do dalszego rozwoju aktywności gospodarczej. Spory wysiłek czeka miasto 

w odniesieniu do działań rewitalizacyjnych związanych z infrastrukturą społeczną oraz 

mieszkalną. W przypadku tej ostatniej brak zewnętrznych środków wsparcia był istotną 

barierą w realizacji inwestycji.  

 Analiza stanu wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 wskazuje w 2021 r. 

na umiarkowany postęp w realizacji założeń rewitalizacji. Z 41 zaplanowanych projektów 

8 zostało zrealizowanych i zakończonych, 6 zrealizowano i zakończono w wymiarze 

mniejszym niż planowano. Podmioty, które zgłosiły projekty rewitalizacyjne na etapie 

tworzenia programu rewitalizacji wskazały na odstąpienie od 8 projektów rewitalizacyjnych. 

Główną barierą była dostępność środków finansowych, w tym oczekiwanie na możliwość 

wsparcia ze źródeł zewnętrznych. W przypadku ich braku nie udało się zrealizować założeń 

projektów, 9 projektów rewitalizacyjnych jest w trakcie realizacji, a 10 jest planowanych 

do realizacji w perspektywie 2023 roku.  

 Weryfikacja zakresu planowanych projektów oraz zdolności finansowych 

i organizacyjnych wskazała na konieczność wykreślenia 8 projektów, które nie będą 

realizowane w perspektywie 2023 roku. Są to 3 projekty Szkoły Podstawowej nr 10. Brak 

realizacji tych projektów wiąże się z innym niż zakładano pierwotnie zagospodarowaniem 

terenu szkoły. Wspólnota Mieszkaniowa Targowa 4A nie zrealizowała założeń projektu 

termomodernizacji ze względu na brak środków w budżecie i brak wsparcia zewnętrznego. 

MOPR nie zrealizował łącznie 3 projektów, a przyczyną braku realizacji było wypełnienie 

założeń tych projektów przez inne działania i projekty oraz w jednym przypadku zmiana 

sytuacji zewnętrznej związanej z brakiem potencjalnych odbiorców projektu (brak rodzin 



 

103 | S t r o n a  

 

zastępczych). Nie zrealizowało również założeń projektu Stowarzyszenie Estetka, który 

zakładał budowę centrum rehabilitacji i wspierania organizacji pozarządowych. 

 Mając na uwadze przeprowadzoną analizę stanu wdrażania programu dokonano 

aktualizacji zapisów Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 

w następujących zakresie: 

• Aktualizacja treści projektów ujętych już w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Tarnobrzega na lata 2016-2023 – w szczególności w zakresie terminów realizacji. 

Związane było to z opóźnieniem wdrażania większości projektów.  

• Usunięcie projektów rewitalizacyjnych, które nie będą realizowane w perspektywie 

do 2023 roku. 

• Ujęcie nowych projektów rewitalizacyjnych. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, 

że okres obowiązywania programu rewitalizacji to 31.12.2023 rok. Ostatecznie ujęto 

1 nowy projekt.  

• Dokonanie ww. zmian wiązało się z koniecznością aktualizacji treści Lokalnego 

Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 odnoszącego się 

również do ram finansowych.  

• Dokonano aktualizacji innych wybranych treści programu rewitalizacji, w tym 

opisujących komplementarność, uzupełniono o czytelniejsze opracowania mapowe, 

wskazujące obszar rewitalizacji.  

 Dokonanie zmian w zapisach Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega 

na lata 2016-2023 wiązało się z koniecznością: 

• Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 – konsultacje trwały w terminie 

od 29.10.2021 r. do 12.11.2021 r. 

• Przeprowadzenia procedury związanej z oceną oddziaływania na środowisko – 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem 

nr WOOŚ.410.1.74.2021.AP.3 z 15.12.2021 roku, działając w trybie art. 47, art. 49 

i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) 
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potwierdził, że nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

• W dniu 13.01.2022 r. został przesłany wniosek Miasta Tarnobrzega do Departamentu 

Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

o dokonanie wpisu zaktualizowanego Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta 

Tarnobrzega na lata 2016-2023 na listę programów rewitalizacji prowadzoną przez 

Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

• W dniu 11 kwietnia 2022 r. pismem nr GR-II.052.1.2.2022.AC. Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poinformował, iż projekt aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 został 

pozytywnie oceniony przez Zespół ds. rewitalizacji w województwie podkarpackim. 

Przedstawienie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie przyjęcia aktualizacji 

LPR jest warunkiem wpisania programu do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin 

Województwa Podkarpackiego.  

 



 

105 | S t r o n a  

 

OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 16 marca 2015 r nr 85/2015 dla 

terenu Miasta Tarnobrzega została założona Gminna Ewidencja Zabytków zawierająca 276 

kart adresowych zabytków, opisujących budynki i obiekty zabytkowe oraz stanowiska 

archeologiczne. 

W kolejnych latach następowała aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków. Część 

obiektów została wykreślona z ewidencji, z uwagi na wyburzenie lub utratę zabytkowego 

charakteru. Do Gminnej Ewidencji Zabytków wprowadzono również nowe obiekty 

o charakterze zabytkowym. Zmiany wprowadzano Zarządzeniami Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega nr 91/216 z dnia 26 marca 2015 r. oraz nr 26-0/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

Obecnie liczba obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków wynosi 263. 

Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 listopada 2017 r. Nr XLIX/518/2017 

przyjęto Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnobrzega na lata 2017-2021. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Tarnobrzega został sporządzony zgodnie z 

art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. z 

2014 r. poz. 1446). Głównym beneficjentem realizacji programu opieki nad zabytkami jest 

społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrożenia. Odnosi się 

to nie tylko do właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, ale do wszystkich 

mieszkańców miasta.  

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Tarnobrzeg jest 

problematyka związana z ochroną dziedzictwa kulturowego. Celem tego opracowania jest 

nakreślenie zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Służy on 

podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania i wspierania prac z dziedziny 

ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania 

dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzeg. Zawiera wskazówki dotyczące możliwości 

finansowania opieki nad zabytkami. 

Program opieki nad zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobami 

składającymi się na dziedzictwo kulturowe miasta. Zaplanowane w programie działania 

nakierowane są na poprawę stanu zachowania zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie 

ich dostępności dla mieszkańców i turystów. Gminny program opieki nad zabytkami 
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powinien również służyć, przez wskazanie na działania edukacyjne, wzmocnieniu u lokalnej 

społeczności świadomości wspólnoty kulturowej, poczucia posiadania wspólnych wartości i 

korzeni.  

Przyjęty przez Radę Miasta w formie uchwały program opieki nad zabytkami jest 

elementem polityki samorządowej. Nie jest on aktem prawa miejscowego, natomiast 

stanowi dokument uzupełniający przyjęte dotychczas akty prawa miejscowego. 

Opracowywany jest na 4 lata. Kolejne sporządzone programy opieki powinny uwzględniać 

zmieniające się uwarunkowania prawne i administracyjne, zmieniające się warunki 

społeczne, gospodarcze, kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu. 

W ramach realizacji programu opieki nad zabytkami przeprowadzono w roku 2021 działania 

inwestycyjne: 

• translokacja oraz renowacja krzyża znajdującego się na terenie parku dzikowskiego 

w Tarnobrzegu, na działce nr ewid. 618/1 – obręb 0012 - Tarnobrzeg; realizacja 

zadania: 07.06-18.08.2022 r.; wartość zadania: 30 950, 53 zł brutto. 

Zakres prac: 

− elementy z piaskowca (krzyż): 

- demontaż krzyża, po demontażu krzyża oraz wszystkich jego elementów (cokół, 

fundament, opaska z płyt betonowych chodnikowych o wym. 50 x 50 cm) 

wykonanie profilowania terenu w obrębie prowadzonych prac wraz 

z uzupełnieniem ziemi i obsianiem go trawą, 

- wykonanie oczyszczenia elementów kamiennych z piaskowca, 

- odgrzybienie elementów kamiennych metodą natryskową i ich odsolenie, 

- uzupełnienie zniszczonych elementów kamiennych, 

- dezynfekcja powierzchni kamienia (piaskowca) preparatem biobójczym, 

- wykonanie hydrofobizacji powierzchni kamienia preparatem krzemoorganicznym. 

− cokół pomnika: 

- wykonanie fundamentu żelbetowego z betonu klasy C20/25 o wymiarach 130x130 

cm, posadowionego na głębokości 100 cm poniżej istniejącego terenu, zbrojonego 

dwiema siatkami z prętów żebrowanych Ø 12 mm – AIII, 
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- odbudowa cokołu krzyża z cegły ceramicznej pełnej wraz ze wszystkimi detalami 

architektonicznymi wg pierwotnego wyglądu, 

- wykonanie warstwy tynku cementowego zgodnie z pierwotnym wyglądem.  

− utwardzenie terenu (opaska) wokół krzyża z kostki granitowej o powierzchni 3,5 m2 

ograniczonej opornikami granitowymi o długości 9 mb.  

− uporządkowanie terenu, gdzie obecnie zlokalizowany jest krzyż. 

• na terenie zabytkowego układu urbanistycznego, w porozumieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków wykonano : 

− remont obrzeża wraz z wymianą drzwiczek rewizyjnych fontanny na Pl. Antoniego 

Surowieckiego, 

− pomnik ks. M. Józefczyka, 

− renowację inskrypcji na pomnikach hr. J. Tarnowskiego i H. Dekutowskiego, 

− renowację krzyża kamiennego z 1879 r. na Pl. Dzikowskim, 

− montaż 20 U-kształtnych stojaków rowerowych na pl. B. Głowackiego. 

• Wykonano 2 tablice informacyjne dotyczące oznakowania stanowisk archeologicznych: 

1/ stanowiska archeologicznego w Tarnobrzegu – Wielowsi, tzw. „Kuchni 

królewskiej”, 

2/ stanowiska archeologicznego w Tarnobrzegu – Zakrzowie (za hurtownią 

Magdalena). 

• Wykonano oznakowanie obiektów znakiem Błękitnej tarczy – Zabytek chroniony 

prawem w odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru. 

Ponadto w ramach opieki nad zabytkami : 

− złożono wnioski do Państwowej Służby Ochrony Zabytków o wpisanie dóbr kultury 

do rejestru zabytków województwa podkarpackiego:  

1) spichlerza, rządcówki i stajni, zlokalizowanych na terenie zespołu folwarcznego, 

położonego w miejscowości Tarnobrzeg, ulica Wędkarska, na działce nr ewid. 475/20 – 

obręb 0010 Zakrzów w Tarnobrzegu, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków 

Miasta Tarnobrzega (karty nr 2016, 217, 220) - rejestr zabytków nieruchomych; 
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2) krzyża kamiennego z 1906 r. przy ul. Szklanej, os. Wielowieś – rejestr zabytków 

ruchomych, 

− wykonano Aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Tarnobrzega – Zarządzenie 

nr 260/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 01.07.2021 r., 

− rozpoczęto przygotowania do opracowania Programu opieki nad zabytkami na lata 

2022 -2026. 
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MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega (dalej MPA) powstał 
w odpowiedzi na jeden z najpoważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim 
są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Najważniejszym krajowym 
dokumentem stanowiącym podstawę opracowania Miejskiego Planu Adaptacji jest 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). 

Według założeń, przedstawionych w dokumencie, sporządzenie MPA pozwoli 
na skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się z minimalizowaniem 
negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających 
ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto i innych partnerów.  

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega jest dokumentem, 
który umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2021-2027 oraz z Budżetu Państwa, na współfinansowanie działań 
służących poprawie stanu środowiska naturalnego tj. projekty termomodernizacyjne, 
projekty ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza np. wymiana źródeł ciepła czy 
budowa farm fotowoltaicznych, projekty polegające na wymianie taboru komunikacji 
miejskiej itp. 

MPA wskazuje cel nadrzędny i cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu do 
roku 2027. Celem nadrzędnym MPA jest adaptacja miasta Tarnobrzega do zmian klimatu 
oraz zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców w zmieniających się warunkach. 
Natomiast cele szczegółowe to: 

1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie nawalnych deszczy, podtopień oraz 
powodzi od strony rzek. 

2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych 
szczególnie: silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz. 

3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnie wysokich oraz niskich 
temperatur powierza. 

4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych i suszy. 
5. Zmniejszenie poziomu koncentracji zanieczyszczeń powietrza. 
6. Zwiększenie odporności miasta po przez edukowanie i aktywizację mieszkańców. 

 Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027 został 
uchwalony w dniu 28 października 2020 r. uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega 
nr XXXV/384/2020. 
 

Opracowanie dokumentu 
 
W ramach Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega 

oceniono podatność miasta na zmiany klimatu oraz wykonano analizę ryzyka związanego 

z tymi zmianami. Dzięki analizie określono sektory najbardziej wrażliwe w przypadku miasta 

Tarnobrzega, czyli gospodarkę wodną, infrastrukturę, energetykę oraz zdrowie publiczne. 

Następnie zaproponowano grupy działań adaptacyjnych tj.:  
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1. Rozwój systemu monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi 

z ekstremalnymi zjawiskami.  

2. Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych, budowa 

systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia.  

3. Działania Rewitalizacyjne, rozwój terenów zielonych, optymalizowanie transportu 

drogowego. 

4. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności 

energetycznej, ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza. 

5. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwdziałanie powodziom 

i podtopieniom.  

6. Monitoring i porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej. 

7. Rozwój błękitno – zielonej infrastruktury, zagospodarowanie wody deszczowej. 

8. Edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie dobry 

praktyk, działań i postaw. 

Plan opracowano przy udziale mieszkańców oraz instytucji miejskich, konsultacje 

społeczne przeprowadzono w dniach od 07.08.2020 r. do 13.08.2020 r. W ramach prac nad 

projektem poddano analizie dane dotyczące zmian klimatu na podstawie lokalnych 

pomiarów monitoringowych, przeprowadzono badania i analizy uwarunkowań 

przyrodniczych, klimatycznych, społecznych i gospodarczych występujących na terenie 

miasta. Zdiagnozowano najczęściej występujące skutki zmian klimatycznych oraz 

zaproponowano opcje adaptacji do zmian klimatu. W efekcie prac stworzono harmonogram 

rzeczowo-finansowy planowanych do zrealizowania działań adaptacyjnych. Projekt 

dokumentu uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie. 

 

Realizacja 
 

Wdrażanie MPA jest procesem wielostopniowym, za który odpowiada samorząd 

gminny we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (zinstytucjonalizowanymi 

i indywidualnymi). W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane działania adaptacyjne 
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z ujęciem okresu realizacji, źródeł finasowania, wartości inwestycji oraz organów 

odpowiedzialnych za wdrażanie działań, wg stanu na dzień opracowania MPA tj. 28.10.2020 

r.  

Tabela 34. wybrane działania adaptacyjne. 

Grupy działań 
adaptacyjnych: 

Przykład projektu 
wpisującego się w 

zadanie adaptacyjne 

Okres 
realizacji 
zadania 

Źródła finansowania i 
wartość inwestycji [zł] 

Wydział/jed
nostka 

odpowiedzi
alny/a za 
realizację 
zadania 

Efekt działań / 
osiągnięty cel 

Rozwój systemu 
monitoringu i 
ostrzegania przed 
zagrożeniami 
związanymi z 
ekstremalnymi 
zjawiskami. 

Rozwój systemu 
monitoringu, 
gromadzenia danych i 
ostrzegania przed 
zagrożeniami 
związanymi z 
ekstremalnymi 
zjawiskami. 

do 2027 Zależne od potrzeb 
Miasto 

Tarnobrzeg 

Zwiększenie 
odporności 
miasta na 
występowanie 
ekstremalnych 
zjawisk 
pogodowych 
szczególnie: 
silnego i bardzo 
silnego wiatru 
oraz burz 

Modernizacja syren  w 
ramach systemu 
alarmowania ludności 

Na etapie 
planowani

a 
Na etapie planowania 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Wzmocnienie 
służb 
ratowniczych z 
uwzględnieniem 
zmian 
klimatycznych, 
budowa systemu 
dla zapewnienia 
ochrony zdrowia. 

Wzmocnienie służb 
ratowniczych  
z uwzględnieniem zmian 
klimatycznych, budowa 
systemu dla zapewnienia 
ochrony zdrowia. 

do 2027 Zależne od potrzeb 
Miasto 

Tarnobrzeg 

Wzmocnienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców, 
zwiększenie 
odporności 
miasta na 
występowanie 
ekstremalnych 
zjawisk 
pogodowych 
szczególnie: 
silnego i bardzo 
silnego wiatru 
oraz burz 

Przegląd i aktualizacja 
planów antykryzysowych do 2027 Zależne od potrzeb 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Budowa centrum 
monitoringu  
i ostrzegania przed 
zagrożeniami na os. 
Dzików 

do 2027 
Środki 

pomocowe/Budżet 
Państwa 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Zwiększenie 
udziału 
odnawialnych 
źródeł energii, 
zwiększenie 
efektywności 
energetycznej, 
ochrona 
obszarów 
generowania 
świeżego/chłodne
go powietrza. 

Tarnobrzeg bez smogu - 
wymiana źródeł ciepła w 
budynkach jedno i 
wielorodzinnych na 
terenie miasta 
Tarnobrzega - etap II 

do 2027 

środki w ramach nowej 
perspektywy Unii 

Europejskiej 2021- 
2027 10 000 000,00 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Zmniejszenie 
poziomu 
koncentracji 
zanieczyszczeń 
powietrza Budowa drogi 

dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych Miasta 
Tarnobrzega (ul. 
Żeglarska, Plażowa). 

do 2021 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 
priorytetowa V 
Infrastruktura 

komunikacyjna, 
Działanie 5.1 

Infrastruktura drogowa 

Miasto 
Tarnobrzeg 
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Grupy działań 
adaptacyjnych: 

Przykład projektu 
wpisującego się w 

zadanie adaptacyjne 

Okres 
realizacji 
zadania 

Źródła finansowania i 
wartość inwestycji [zł] 

Wydział/jed
nostka 

odpowiedzi
alny/a za 
realizację 
zadania 

Efekt działań / 
osiągnięty cel 

15 133 605,86 

Budowa obwodnicy 
miasta Tarnobrzega 

do 2022 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 
priorytetowa V 
Infrastruktura 

komunikacyjna, 
Działanie 5.1 

Infrastruktura drogowa 
54 727 957,67 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Inwestycje z zakresu 
instalacji OZE 

do 2027 Zależne od potrzeb 

Właściciele 
Obiektów/ 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Zmniejszenie 
poziomu 
koncentracji 
zanieczyszczeń 
powietrza 
Produkcja energii 
elektrycznej ze 
źródeł 
odnawialnych 

Budowa farmy solarnej do 2022 

Środki w ramach nowej 
perspektywy Unii 

Europejskiej 2021- 
2027 10 000 000,00 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Zmiana systemu 
ogrzewania wraz z 
montażem 
odnawialnych źródeł 
energii w budynkach 
użyteczności publicznej i 
społecznej 

do 2027 
Miasto Tarnobrzeg 

Środki UE 
Miasto 

Tarnobrzeg 

Budowa instalacji 
fotowoltaiki (w ramach 
samowystarczalności 
energetycznej) na 
terenie Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków 
oraz Stacji Uzdatniania 
Wody 

do 2027 
Poziom nakładów ok. 3 

mln zł, środki spółki 

Tarnobrzeski
e Wodociągi 
sp. z o.o. w 

Tarnobrzegu 

Modernizacja 
energetyczna 
zabytkowego budynku 
przy ul. Kościuszki 32 w 
Tarnobrzegu 

do 2022 

Program NFOŚiGW w 
Warszawie 

Budownictwo 
energooszczędne3 000

 000,00 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Zwiększenie 
odporności 
miasta na 
występowanie 
ekstremalnie 
wysokich oraz 
niskich 
temperatur 
powierza 
Zmniejszenie 
poziomu 
koncentracji 
zanieczyszczeń 
powietrza 

Termomodernizacja 
budynków 

do 2027 Zależne od potrzeb 
Właściciele 
budynków 

Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej przez 
kompleksową 
modernizację 
oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy 
Tarnobrzeg 

do 2022 
Program NFOŚiGW 

koszt przedsięwzięcia: 
12 484 127,00 zł 

Miasto 
Tarnobrzeg 
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Grupy działań 
adaptacyjnych: 

Przykład projektu 
wpisującego się w 

zadanie adaptacyjne 

Okres 
realizacji 
zadania 

Źródła finansowania i 
wartość inwestycji [zł] 

Wydział/jed
nostka 

odpowiedzi
alny/a za 
realizację 
zadania 

Efekt działań / 
osiągnięty cel 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
przeciwpowodzio
wego, 
przeciwdziałanie 
powodziom i 
podtopieniom. 

Budowa i modernizacja 
systemu ochrony 
przeciwpowodziowej 

do 2027 Zależne od potrzeb 
Miasto 

Tarnobrzeg 

Zwiększenie 
odporności 
miasta na 
występowanie 
nawalnych 
deszczy, 
podtopień oraz 
powodzi od 
strony rzek 

Zabezpieczenie 
istniejących obiektów 
zabudowy miasta przed 
potopieniami poprzez 
montaż urządzeń 
przeciw zalewowych 

do 2027 
Poziom nakładów 50-
100 tys. zł/rok, środki 

spółki 

Tarnobrzeski
e Wodociągi 
sp. z o.o. w 

Tarnobrzegu 

Monitoring i 
porządkowanie 
gospodarki 
kanalizacyjnej. 

Modernizacja  
i przebudowa kanalizacji 

do 2027 Zależne od potrzeb 

Tarnobrzeski
e Wodociągi 
sp. z o.o. w 

Tarnobrzegu 

Zwiększenie 
odporności 
miasta na 
występowanie 
nawalnych 
deszczy, 
podtopień oraz 
powodzi od 
strony rzek. 
Poprawa jakości i 
dostępności wody 
wodociągowej 

Bieżąca rozbudowa 
istniejących systemów 
wod.-kan. dla potrzeb 
nowych terenów 
inwestycyjnych 

do 2027 
Poziom nakładów 

około 1 mln zł/rok, 
środki spółki 

Tarnobrzeski
e Wodociągi 
sp. z o.o. w 

Tarnobrzegu 

Nowe odwierty studni 
głębinowych na ujęciach 
wody (10 szt. w latach 
2020-2030) 

Do 2027 
Poziom nakładów 500 

tys. zł, środki spółki 

Tarnobrzeski
e Wodociągi 
sp. z o.o. w 

Tarnobrzegu 

Rozwój błękitno – 
zielonej 
infrastruktury, 
zagospodarowani
e wody 
deszczowej. 

Tworzenie przestrzeni 
publicznych miasta 
uwzględniających 
Błękitno- Zieloną 
Infrastrukturę 

do 2027 Zależne od potrzeb Właściciele 
Obiektów 

Zwiększenie 
odporności 
miasta na 
występowanie 
nawalnych 
deszczy, 
podtopień oraz 
powodzi od 
strony rzek 
Zwiększenie 
odporności 
miasta na 
występowanie 
okresów 
bezopadowych i 
suszy 
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Grupy działań 
adaptacyjnych: 

Przykład projektu 
wpisującego się w 

zadanie adaptacyjne 

Okres 
realizacji 
zadania 

Źródła finansowania i 
wartość inwestycji [zł] 

Wydział/jed
nostka 

odpowiedzi
alny/a za 
realizację 
zadania 

Efekt działań / 
osiągnięty cel 

Działania 
Rewitalizacyjne, 
rozwój terenów 
zielonych, 
optymalizowanie 
transportu 
drogowego. 

Rewitalizacja 
zdegradowanych 
obszarów 
poprzemysłowych 
miasta Tarnobrzega 
poprzez 
zagospodarowanie 
terenów wokół Jeziora 
Tarnobrzeskiego - I Etap. 

do 2021 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś VI 
Spójność przestrzenna 
i społeczna, działanie 

6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni społecznej 

8 481 074,48 

Miasto 
Tarnobrzeg Tworzenie 

przestrzeni 
przyjaznej 
mieszkańcom 
nawet w 
sytuacjach 
ekstremalnych 
zjawisk 
pogodowych np.: 
fali upałów, 
wykorzystanie 
ograniczonej 
powierzchni w 
centrum miasta 
na cele 
rekreacyjne, 
środowiskowe i 
przyrodnicze, 
ograniczenie 
efektu miejskiej 
wyspy ciepła 

Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych po 
przemyśle siarkowym 
poprzez kompleksowe 
wyposażenie Jeziora 
Tarnobrzeskiego i jego 
otoczenia w 
infrastrukturę 
umożliwiającą rozwój 
funkcji gospodarczych 
ukierunkowanych na 
usługi związane z 
turystyka i rekreacja oraz 
rewitalizacja 
Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury 

do 2027 

Środki w ramach nowej 
perspektywy Unii 

Europejskiej 2021- 
2027 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Rozwój terenów zieleni 
na obszarze miasta 
Tarnobrzega 

do 2027 Zależne od potrzeb 
Miasto 

Tarnobrzeg 

Edukowanie, 
informowanie o 
następstwach 
zmian klimatu 
oraz promowanie 
dobry praktyk, 
działań i postaw. 

ECO-MIASTO Tarnobrzeg do 2027 

Zależne od potrzeb 
Środki pomocowe UE, 
programy NFOŚiGW, 

Beneficjent Gmina 
Tarnobrzeg. 

Miasto 
Tarnobrzeg 

Zwiększenie 
odporności 
miasta poprzez 
edukowanie i 
aktywizację 
mieszkańców. 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej - 
informowanie o 
następstwach zmian 
klimatu oraz 
promowanie dobrych 
praktyk, działań i 
postaw, konkursy 
edukacyjne, warsztaty, 
kolportaż ulotek/broszur 

do 2027 Zależne od potrzeb Miasto 
Tarnobrzeg 
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Monitoring za rok 2021 
 
W zebrania danych dotyczących realizacji działań określonych w Miejskim Planie 

Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027 zwrócono się 

do Wydziałów Urzędu Miasta Tarnobrzega: Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa, 

Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych oraz do innych podmiotów odpowiedzialnych 

za inicjowanie i realizację działań adaptacyjnych tj.: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., 

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Siarkowiec”, Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Na podstawie 

danych od ww. jednostek opracowano poniższą tabelę wg wzoru zamieszczonego w MPA. 

 
Tabela 35. Monitoring realizacji działań określonych w Miejskim Planie Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta 

Tarnobrzega za 2021 r. 

Kategoria działań 

Liczba działań 

Łączny koszt 
prowadzonyc
h działań [zł] 

Koszty 
poniesione z 

własnego 
budżetu [zł] 

Źródła 
pozyskanych 

zewnętrznych 
środków  

finansowych 
[zł] 

za
in

ic
jo

w
an

yc
h

 

za
p

la
n

o
w

an
yc

h
 

re
al

iz
o

w
an

yc
h

 

zr
e

al
iz

o
w

an
yc

h
 

Działania techniczne: Rozwój 
systemu monitoringu i 
ostrzegania przed zagrożeniami 
związanymi z ekstremalnymi 
zjawiskami 

1   1 32 964,00 0,00 32 964,00 

Wzmocnienie służb ratowniczych  
z uwzględnieniem zmian 
klimatycznych, budowa systemu 
dla zapewnienia ochrony zdrowia 

4   4 572 899,00 317 999,00 254 900,00 

Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii, 
zwiększenie efektywności 
energetycznej, ochrona obszarów 
generowania 
świeżego/chłodnego powietrza 

3 12 2 20 56 188 579,13 16 436 431,95 39 752 147,18 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego, 
przeciwdziałanie powodziom i 
podtopieniom 

   10 8 800,00 8 800,00 0,00 

Monitoring i porządkowanie 
gospodarki kanalizacyjnej 

 100  28 1 260 936, 73 1 260 936, 73 0,00 

Rozwój błękitno – zielonej 
infrastruktury, zagospodarowanie 
wody deszczowej 

       

Działania Rewitalizacyjne, rozwój    1 2 335 656,03 1 118 025,02 1 217 631,01 
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terenów zielonych, 
optymalizowanie transportu 
drogowego. 
Działania organizacyjne nie 
dotyczy 

       

Działania edukacyjne i 
informacyjne Bieżące działania 
wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Środowiska 

   3 

Koszty własne 
w ramach 

pracy 
pracownika 

Wydziału GKŚ 

  

Miasto Tarnobrzeg przystąpiło do 
przedsięwzięcia doradztwa 
strategicznego w ramach 
projektu pn. „Miasto z 
Klimatem”. Doradztwo 
strategiczne dotyczy wsparcia 
transformacji miast w kierunku 
neutralności i odporności 
klimatycznej. 

1       

 

Wnioski 
 
Uwzględnienie zmian klimatu w planowaniu rozwoju Miasta Tarnobrzega jest 

niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania oraz wysokiej jakości 

życia mieszkańców. W roku 2021 zostało zrealizowanych 67 działań z 6 kategorii/grup działań 

adaptacyjnych, realizowane są 2 działania – dane przedstawiono w poniższej tabeli: 

 
Tabela 36. Wnioski dla planowaniu rozwoju Miasta Tarnobrzega w zakresie zmian klimatu. 

Grupy działań adaptacyjnych: 
Przykład projektu wpisującego się 

w zadanie adaptacyjne 
Wartość zadania w 

2021 roku 

Jednostka 
odpowiedzialna za 
realizację zadania 

Rozwój systemu monitoringu i 
ostrzegania przed zagrożeniami 
związanymi z ekstremalnymi 
zjawiskami. 

Modernizacja syren w ramach 
systemu alarmowania ludności 

32 964,00 zł Miasto Tarnobrzeg 

Wzmocnienie służb ratowniczych z 
uwzględnieniem zmian 
klimatycznych, budowa systemu 
dla zapewnienia ochrony zdrowia 

572 899,00 Miasto Tarnobrzeg 

Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii, 
zwiększenie efektywności 
energetycznej, ochrona 
obszarów generowania 
świeżego/chłodnego powietrza. 

Tarnobrzeg bez smogu - wymiana 
źródeł ciepła w budynkach jedno i 
wielorodzinnych na terenie miasta 
Tarnobrzega - etap II 

2 270 219,23 zł w 
trakcie realizacji 

Miasto Tarnobrzeg 
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Grupy działań adaptacyjnych: 
Przykład projektu wpisującego się 

w zadanie adaptacyjne 
Wartość zadania w 

2021 roku 

Jednostka 
odpowiedzialna za 
realizację zadania 

Budowa drogi dojazdowej do 
terenów inwestycyjnych Miasta 
Tarnobrzega (ul. Żeglarska, 
Plażowa) 

2 944 226,57 zł Miasto Tarnobrzeg 

Budowa obwodnicy miasta 
Tarnobrzega 

42 743 066,06 zł w 
trakcie realizacji 

Miasto Tarnobrzeg 

Inwestycje z zakresu instalacji OZE 33 825,00 zł 

Tarnobrzeska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 
Tarnobrzegu 

Budowa instalacji fotowoltaiki (w 
ramach samowystarczalności 
energetycznej) na terenie Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji 
Uzdatniania Wody 

72 773,99 zł 
Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z o.o. 
w Tarnobrzegu 

Termomodernizacja budynków 8 124 468,28 zł 

Tarnobrzeska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 
Tarnobrzegu, 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
„Siarkowiec” 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego, 
przeciwdziałanie powodziom  
i podtopieniom. 

Zabezpieczenie istniejących 
obiektów zabudowy miasta przed 
potopieniami poprzez montaż 
urządzeń przeciw zalewowych 

8 800,00 zł 
Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z o.o. 
w Tarnobrzegu 

Monitoring i porządkowanie 
gospodarki kanalizacyjnej. 

Modernizacja i przebudowa 
kanalizacji 

29 725,92 zł 
Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z o.o. 
w Tarnobrzegu 

Bieżąca rozbudowa istniejących 
systemów wod.-kan. dla potrzeb 
nowych terenów inwestycyjnych 

1 231 210,81 zł 
Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z o.o. 
w Tarnobrzegu 

Działania Rewitalizacyjne, 
rozwój terenów zielonych, 
optymalizowanie transportu 
drogowego. 

Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych miasta 
Tarnobrzega poprzez 
zagospodarowanie terenów wokół 
Jeziora Tarnobrzeskiego - I Etap. 

2 335 656,03 zł Miasto Tarnobrzeg 
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Grupy działań adaptacyjnych: 
Przykład projektu wpisującego się 

w zadanie adaptacyjne 
Wartość zadania w 

2021 roku 

Jednostka 
odpowiedzialna za 
realizację zadania 

Edukowanie, informowanie o 
następstwach zmian klimatu 
oraz promowanie dobry 
praktyk, działań i postaw. 

Prowadzenie edukacji ekologicznej 
- informowanie o następstwach 
zmian klimatu oraz promowanie 
dobrych praktyk, działań i postaw, 
konkursy edukacyjne, warsztaty, 
kolportaż ulotek/broszur 

0,00 zł Miasto Tarnobrzeg 

 
Zainicjowanych/zaplanowanych zostało 122 działania z 4 kategorii/grup działań 

adaptacyjnych, które przedstawiono w poniżej tabeli: 

Tabela 37. Działania adaptacyjne zainicjowane/zaplanowane w zakresie zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega. 

Grupy działań adaptacyjnych: 
Przykład projektu wpisującego się 

w zadanie adaptacyjne 

ilość zadań 
zainicjowanych/ 

zaplanowanych do 
realizacji w kolejnych 

latach 

Jednostka 
odpowiedzialna za 
realizację zadania 

Rozwój systemu monitoringu i 
ostrzegania przed zagrożeniami 
związanymi z ekstremalnymi 
zjawiskami. 

Modernizacja syren w ramach 
systemu alarmowania ludności 1 zainicjowane Miasto Tarnobrzeg 

Wzmocnienie służb ratowniczych z 
uwzględnieniem zmian 
klimatycznych, budowa systemu 
dla zapewnienia ochrony zdrowia 

4 zainicjowane Miasto Tarnobrzeg 

Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii, 
zwiększenie efektywności 
energetycznej, ochrona 
obszarów generowania 
świeżego/chłodnego powietrza. 

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy do 4 MW 

1 zainicjowane Miasto Tarnobrzeg 

Rozwój instalacji OZE w 
podsektorze budownictwa 
mieszkaniowego indywidualnego 
na terenie miasta Tarnobrzega 
(projekt dofinansowany z RPO 
2014-2020) 

1 zainicjowane 
obejmujące montaż 
673 instalacji ogniw 

fotowoltaicznych 

Miasto Tarnobrzeg 

Budowa i przebudowa kluczowych 
dróg w specjalnej strefie 
ekonomicznej, turystyczno—
rekreacyjnej oraz centrum miasta 
Tarnobrzega (projekt 
dofinansowany z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych) 

1 zainicjowane 
obejmujące 

przebudowę 14 dróg 
Miasto Tarnobrzeg 

Inwestycje z zakresu instalacji OZE 1 zaplanowane 

Tarnobrzeska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 
Tarnobrzegu 

Termomodernizacja budynków 12 zaplanowane 

Tarnobrzeska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 
Tarnobrzegu, 
Spółdzielnia 
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Mieszkaniowa 
„Siarkowiec” 

Monitoring i porządkowanie 
gospodarki kanalizacyjnej. 

Bieżąca rozbudowa istniejących 
systemów wod.-kan. dla potrzeb 
nowych terenów inwestycyjnych 

98 zaplanowane 
Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z o.o. 
w Tarnobrzegu 

Nowe odwierty studni głębinowych 
na ujęciach wody (10 szt. w latach 
2020-2030) 

2 zaplanowane 
Tarnobrzeskie 

Wodociągi sp. z o.o. 
w Tarnobrzegu 

Edukowanie, informowanie o 
następstwach zmian klimatu 
oraz promowanie dobry 
praktyk, działań i postaw. 

Prowadzenie edukacji ekologicznej 
- informowanie o następstwach 
zmian klimatu oraz promowanie 
dobrych praktyk, działań i postaw, 
konkursy edukacyjne, warsztaty, 
kolportaż ulotek/broszur 

1 zainicjowane Miasto Tarnobrzeg 

 
Największe nakłady w roku 2021 zostały poniesione na działania pn. zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej, ochrona 

obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, gdzie największy udział miały 

inwestycje z zakresu: drogownictwa – 81,31 %, termomodernizacji budynków – 14,46 %, OZE 

– 4,23 %. Inwestycje z zakresu drogownictwa mają na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń 

emitowanych przez samochody i poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez remonty 

nawierzchni dróg czy wyprowadzenie ruchu ciężkich samochodów z centrum miasta 

(budowa obwodnicy). Natomiast brak nakładów na rozwój błękitno – zielonej infrastruktury, 

zagospodarowanie wody deszczowej oraz wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem 

zmian klimatycznych, budowa systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia jest zjawiskiem 

niekorzystnym ze względu na zdiagnozowane w MPA najważniejsze zagrożenia dla Miasta 

Tarnobrzega, do których należą: występowanie nagłych powodzi miejskich, powodzi 

od strony rzeki Wisły oraz jej dopływów, silnych porywów wiatru oraz intensywnych burz 

i  deszczy nawalnych, a także występowanie susz. Jednakże wraz z nową perspektywą 

finansową UE na lata 2021-2027 pojawią się możliwości aplikowania o środki na te cele, 

z czego miasto Tarnobrzeg oraz jednostki podległe z pewnością będą korzystać.  

Pozytywnym aspektem jest przystąpienie Miasta Tarnobrzega do inicjatywy „Miasto 

z klimatem” w ramach której zaproponowane zostaną usługi doradcze odpowiadające 

potrzebom miasta w zakresie transformacji w kierunku neutralności i odporności 

klimatycznej. Realizacja bezpłatnych usług doradczych dla Tarnobrzega umożliwi 

zaplanowanie pro-klimatycznej transformacji miasta w zakresie w 5 kategorii: transformacja 

energetyczna, transport zeroemisyjny, retencja miejska, zieleń miejska i jakość powietrza. 

Przedsięwzięcie to potrawa do końca roku 2022, a jego efektem będzie opracowanie „Mapy 
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Drogowej Transformacji w kierunku Neutralności i Odporności Klimatycznej” oraz wspólne 

wypracowanie „Listy projektów indykatywnych do wsparcia w ramach Nowej Perspektywy 

Finansowej 2021-2027”. 
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 Pandemia koronowirusa SARS-COV-2 w znacznym stopniu ograniczyła działalność 

placówek szkolnych i wychowawczych, przeorganizowaniu uległo wiele form kontaktów 

społecznych i zawodowych. Pandemia wymusiła okrojenie działań zamierzonych w ramach 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Konieczność dostosowania się do obowiązujących 

zaleceń służb sanitarnych i troska o zdrowie nasze i naszych bliskich, a z drugiej strony 

konieczność zachowania ciągłości pracy i niesienie pomocy potrzebującym wymusiła 

na realizatorach Program Profilaktyki reorganizacji i dokonania zmian stosownie 

do istniejących możliwości. Przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki starano się 

do zachowania głównej osi programowej a w sytuacjach, w których nie było to możliwe 

zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczestników realizowanych zadań dokonano 

ograniczeń w ich realizacji ( między innymi akcji „Lato w Mieście dla organizujących 

ją stowarzyszeń, „Wypoczynku Letniego w Postaci Obozów i Kolonii oraz „Dofinansowanie 

Inicjatyw i Projektów Promujących Trzeźwość” jak również udziału w lokalnych kampaniach 

społecznych) Ograniczeniu również uległo prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia 

leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi oraz prowadzenie szkolnych programów 

profilaktycznych.  

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnobrzega na rok 2021 został wprowadzony 

w życie uchwałą Nr XXXVIII/409/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Celem strategicznym 

Programu było ograniczenie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz 

podejmowanie działań zapobiegawczych i prewencyjnych w celu zmniejszenia negatywnych 

zjawisk społecznych.  

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości o przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy 

obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, które należą do zadań własnych gminy zaś ustawa o przeciwdziałaniu 

narkomanii nakłada na gminy obowiązek podejmowania działań polegających 
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na przeciwdziałaniu narkomanii, które również należą do zadań własnych gminy, a ich 

realizacja prowadzona jest w postaci ww. Programu. 

 Zadania ujęte w Programie na 2021 rok stanowią ważny i trwały element profilaktyki 

społecznej w zakresie ochrony zdrowia, do którego należy zaliczyć działania promujące 

zdrowie, leczenie oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem i narkomanią. Źródłem 

finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Miasta, 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 Przyjęty przez Radę Miasta a opracowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok składał się z pięciu części: 

 W zakresie części pierwszej programu dotyczącej zwiększania dostępności profesjonalnej 

pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu Prezydent Miasta ściśle 

współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 

od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 28 osób. Na badanie przez 

biegłych w przedmiocie uzależnienia skierowano w minionym roku 15 osób. 

W 9 przypadkach skierowano wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego 

do sądu. 

 Druga część programu dotyczyła prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz dożywiania dzieci 

uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Z zadań 

wynikających z tego zakresu dofinansowano utrzymanie pięciu świetlic terapeutycznych 

i dwóch ognisk wychowawczych działających na terenie miasta. Prezydent Miasta wspierał 

finansowo i organizacyjnie w ramach konkursu ofert świetlicę działającą pod patronatem 

Caritas Diecezji Sandomierskiej w Parafii Chrystusa Króla, świetlicę prowadzoną przy 

Stowarzyszeniu „Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie”, dwa ogniska 

prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, świetlicę prowadzoną przez Związek 

Harcerstwa Polskiego – przy ul. 11 Listopada 8, świetlicę prowadzoną przez Stowarzyszenie 

Esteka oraz świetlicę prowadzoną przez Akcję Katolicką na osiedlu Dzików. W ramach swojej 

działalności świetlice prowadziły zadania wychowawczo–profilaktyczne łącznie z około 220 

dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej, to jest uzależnień 

alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. Prowadzone w świetlicach programy 
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socjoterapeutyczne opracowane są i zalecane do stosowania przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze względu na stan epidemiologiczny działalność 

świetlic była ograniczona czasowo. 

 Ogółem koszty związane z dofinansowaniem świetlic terapeutycznych i ognisk 

wychowawczych zamknęły się kwotą 174.000,- zł. 

 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną ubiegłoroczne zadania ujęte w Miejskim 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dotyczące wypoczynku letniego oraz organizacji lata w mieście miały bardzo 

ograniczony zakres. Uczestnikami imprez organizowanych jedynie przez jednostki miejskie 

w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” były dzieci, które z uwagi na pandemie 

nie miały możliwości wyjazdu na obóz czy kolonię i pozostawały w czasie wakacji w miejscu 

zamieszkania. Ogółem podczas obu akcji odbyło się ponad 100 imprez kulturalno-

rekreacyjno-sportowych. Koszt akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” to kwota 29.998 zł, 

z tego kwota 28.000-zł stanowiła dofinansowanie dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Koszty związane z drukiem plakatów informujących 

o imprezach w ramach akcji ferie i lato w mieście zamknęły się kwotą 1.998- zł. W ramach 

prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie blisko 350 

uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych i średnich wyasygnowano kwotę 59.815 zł. 

Na prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych, skierowanych do uczniów, rodziców 

i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w minionym roku w związku 

z ograniczeniami i zamknięciem placówek edukacyjnych wydatkowano tylko kwotę 10.650- 

zł. 

 W części trzeciej programu odnoszącej się do udzielania pomocy psychologicznej 

i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem 

alkoholowy dofinansowano Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej 

pomocy osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom 

przemocy w rodzinie. Punkt współpracuje ze Strażą Miejską oraz Wydziałem Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji. Problemy zgłaszane przez osoby to głównie: alkoholizm 

w rodzinie, problemy emocjonalne, przemoc domowa, próby samobójcze, autoagresja i 

utrata pracy z powodu alkoholizmu. Punkt Interwencji Kryzysowej jest placówką, która 

w kompleksowy sposób pomaga potrzebującym, udziela im porad. Koszt utrzymania „PIK” 

w roku 2021 podobnie jak w roku poprzednim zamknął się kwotą 60.000,- zł. 



124 | S t r o n a  

 

 Część czwarta miejskiego programu profilaktyki dotyczyła wspomagania działalności 

stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W ramach tej działalności 

kwotą 30.000- zł wsparto między innymi Klub Abstynenta „Krokus”. Ponadto, wsparcie 

finansowe w kwocie 9.000,- zł otrzymało Stowarzyszenie „Kobiety Wobec Przemocy 

Alkoholowej w Rodzinie”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6.500- zł, ZHP 3.500– zł. Łącznie na 

wsparcie działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

wydatkowano kwotę 49.000,-zł. Z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne, ograniczony 

zakres rzeczowy miały zadania ujęte w ramach działań promujących trzeźwość. W minionym 

roku dofinansowano nieliczne imprezy organizowane między innymi przez stowarzyszenie 

Esteka, Tarnobrzeski Klub Tenisowy, Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła, Stowarzyszenie Nasz 

Sobów, czy PCK . Łączna kwota dofinansowania wyniosła tylko 14.000- zł. 

 W części piątej dotyczącej podejmowania interwencji w związku z naruszaniem 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie 

sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowania przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeprowadzili 10 kontroli placówek zajmujących się handlem napojów 

alkoholowych, podczas których pouczano i przestrzegano przedsiębiorców o skutkach 

łamania prawa. W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku na zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii przekazano stowarzyszeniu TPD kwotę 3.000 -zł oraz 

ZHP kwotę 3.000 -zł. Wymienione organizacje realizowały zadania profilaktyczne skierowane 

do młodzieży. Za wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia wydatkowano 

kwotę 3440-zł. 

 W miejskim programie profilaktyki zaplanowano środki inwestycyjne na zabezpieczenie 

zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych nad Wisłą w wysokości 

587.391,91- zł, Z uwagi na trwające z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

w sprawie lokalizacji i uwarunkowań technicznych inwestycji w minionym roku nie 

wydatkowano żadnych środków. W związku z powyższym cała kwota z tego zadania zostanie 

przesunięta do realizacji w bieżącym roku. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamknęło się kwotą 67.744.zł. 

 Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 

roku wyniosły łącznie 1.015.242.11 z tego kwota 99.562,89 zł stanowiły wpływy ze sprzedaży 
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tak zwanych „małpek” natomiast kwota 915.679,22 -zł. Wynika z wpłat przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym miejscu należy 

przypomnieć, że Rada Miasta Tarnobrzega uchwałą nr XLI/420/2021 z dnia 24 lutego 2021 

roku zwolniła część przedsiębiorców prowadzących na terenie miasta działalność 

gastronomiczną z opłaty II i III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Uszczuplenie dochodów z tego tytułu wyniosło kwotę 28.564 zł. 

 Ogółem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku wydatkowano kwotę 

597.952,90.-zł. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną przeniesione uchwałą Rady 

Miasta do realizacji w 2022 roku.  
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INWESTYCJE I REMONTY 

 

Inwestycje i remonty 
 

W 2021 roku w mieście Tarnobrzeg przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny 

i Drogownictwa w trakcie realizacji i zrealizowanych zostało łącznie 80 inwestycji: w tym 21 

inwestycji drogowych, 9 inwestycji budowlano-architektonicznych, 4 główne inwestycje 

oświetleniowe a także 32 inwestycje w ramach budżetów osiedlowych, ponadto opracowano 

10 dokumentacji  projektowo-kosztorysowych /koncepcji/aktualizacji oraz 4 dostawy/ usługi. 

• Inwestycje drogowe wydatki ogółem: 57 361 633,50 zł brutto 

• Inwestycje budowlano-architektoniczne wydatki ogółem: 6 369 080,26 zł brutto 

• Inwestycje oświetleniowe wydatki ogółem: 199 928,29 zł brutto 

• Inwestycje w ramach budżetów osiedlowych: 760 431,80 zł brutto 

• Dokumentacje projektowe, Koncepcje, Aktualizacje: 638 921,34 zł brutto 

• Dostawy, usługi: 72 120,55 zł brutto  

 

Wydatki inwestycje i remonty łącznie w 2021 r. – 65 402 115,74 zł brutto 

Wydatki poniesione w 2020 r. - 37 620 591,53 zł brutto. 

Koszty bieżącego utrzymania dróg Miasta Tarnobrzega w 2021 r. - 2 490 185,51 zł brutto 
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Rysunek 27. Wydatki inwestycyjne Miasta Tarnobrzega w 2021 r. 

 

 

Inwestycje drogowe 
 
1.1 Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega. 

Realizacja zadania: zadanie w trakcie realizacji (przekazanie placu budowy w dniu 03.02.2021 

r.), planowane zakończenie robót budowlanych: 29.07.2022 r.  

Zakres rzeczowy zadania:   

1/ Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” obejmuje budowę 

nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy o długości ok. 9 km i szer. jezdni 7,0 m, 

budowę 4-ch rond w ciągu drogi obwodowej, chodników, ciągów pieszo - rowerowych, 

sygnalizacji świetlnych, dróg serwisowych, oświetlenia ulicznego, elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych 

w wyznaczonych miejscach, wszelkich niezbędnych elementów i urządzeń ochrony 

środowiska, przepustów oraz przejść dla zwierząt, sieci uzbrojenia, systemu odwodnienia, 

przebudowę dróg gminnych i wojewódzkich na odcinkach bezpośredniego powiązania 

z przedmiotową obwodnicą oraz prace wyburzeniowe i inwentaryzacje obiektów. 

Wykonanie wydatków w roku 2021: 42 743 066,06 zł brutto.  

Wartość zadania inwestycyjnego: 75 329 470,78 zł brutto. 

Środki otrzymane na realizację zadania:  

21

9

4
32

10
4

INWESTYCJE I REMONTY 2021 r.

Inwestycje drogowe 

Inwestycje budowlano-

architektoniczne
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Inwestycje w ramach budżetów 

osiedlowych

Dokumentacje projektowe, 

Koncepcje, Aktualizacje
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- 42 441 528,69 zł brutto, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura 

komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, 

- 11 994 554,00 zł brutto, dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej na rok 2021, 

- 231 500,00 zł brutto, dofinansowanie z budżetu województwa, 

 

1.2 Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega. 

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do terenów 

inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” wybudowana zostanie ul. Żeglarska i ul. Plażowa wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego.  

Ulica Plażowa droga gminna o konstrukcji nawierzchni drogi przeznaczonej dla kategorii 

ruchu KR-2 o parametrach:  

• długość odcinka: 2655 m 

• szerokość jezdni: 5,5 m 

• szerokość pasa zieleni: 1 m 

• szerokość ścieżki rowerowej: 2 m – o nawierzchni bitumicznej (przyjaznej dla rowerzystów) 

• szerokość chodnika: 2 m – o nawierzchni z kostki brukowej 

W ramach budowy drogi zostanie wykonany nowy system odwodnienia drogowego, 

wybudowane oświetlenie drogowe oświetlające jezdnię wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową i kanał technologiczny. 

Ulica Żeglarska droga gminna o konstrukcji nawierzchni drogi przeznaczonej dla kategorii 

ruchu KR-2 o parametrach:  

• długość odcinka: 1904 m 

• szerokość jezdni: 5,5 m 

• szerokość pasa zieleni: 1 m 

• szerokość ścieżki rowerowej: 2 m – o nawierzchni bitumicznej (przyjaznej dla rowerzystów) 

• szerokość chodnika: 2 m – o nawierzchni z kostki brukowej 

W ramach budowy drogi zostanie wykonany nowy system odwodnienia drogowego (wraz 

z przepompownią wód deszczowych i zbiornikiem odparowującym), wybudowane 

oświetlenie drogowe oświetlające jezdnię wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową i kanał 

technologiczny. 

Zarówno na ul. Plażowej jak i ul. Żeglarskiej zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe 

i poziome, wprowadzona nowa organizacja ruchu. W ramach nowej organizacji ruchu 
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wydzielono dodatkowe 501 miejsc postojowych dla turystów odwiedzających Jezioro 

Tarnobrzeskie.  

Wykonanie wydatków w 2021 r: 2 944 226,57 zł brutto 

Wartość zadania inwestycyjnego: 15 531 216,29 zł brutto 

Środki otrzymane na realizację zadania: 9 269 266,15 zł. Dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

1.3 Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastruktura towarzyszącą. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do wykonania aktualizacji 

dokumentacji projektowej etap II. 

2) „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej określenia zgodnego 

z stanem faktycznym spisu ilościowego oraz jakościowego szaty roślinnej drzewostanu, planu 

wycinki i nasadzeń kompensacyjnych na terenach przeznaczonych do realizacji zadania 

inwestycyjnego: Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 

miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego”. 

3) Aktualizacja i wydzielenie z dokumentacji projektowej pn. "Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego" - etapu II pn.: "Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim 

wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego.” 

4) Wykonanie operatu w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację 

na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - budowa 

strefy parkingowej PZT 01 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budynek toalet, małej 

architektury i zieleni na działce 500/17 obręb Nagnajów.  

5) Zadanie inwestycyjne „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego.” w zakresie: 

PZT 01  
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Strefa parkingowa na której zostaną wybudowane 174 miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych i 28 miejsc dla motocykli z 1 budynkiem toalet publicznych, małą architekturą 

w postaci ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa będzie posiadać oświetlenie, 

systemem odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych 

i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie 

wysokościowe krawężników/obrzeży, tak aby nie tworzyły barier, zastosowanie kostek 

prowadzących FON i tabliczek tyflograficznych dla osób niewidomych i słabo widzących. 

PZT 05  

Strefa parkingowa na której zostaną wybudowane 1114 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych i 40 miejsc dla motocykli z dwoma budynkami toalet publicznych, 

małą architekturą w postaci ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa będzie 

posiadać oświetlenie, systemem odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla 

osób niepełnosprawnych i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc dla osób 

niepełnosprawnych, dostosowanie wysokościowy krawężników/obrzeży, tak aby nie 

tworzyły barier, zastosowanie kostek prowadzących FON i tabliczek tyflograficznych dla osób 

niewidomych i słabo widzących. 

PZT 09 

Utwardzenie terenu na którym zostaną wybudowane 265 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych z 1 budynkiem toalet publicznych, małą architekturą w postaci 

ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa będzie posiadać oświetlenie, systemem 

odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych 

i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie 

wysokościowe krawężników/obrzeży, tak aby nie tworzyły barier, zastosowanie kostek 

prowadzących FON i tabliczek tyflograficznych dla osób niewidomych i słabo widzących. 

Wykonanie wydatków w roku 2021: 107 796,05 zł brutto 

Realizacja zadania zgodnie z umową w latach 2022/2023. 

Środki otrzymane na realizację zadania: 13 263 053,00 zł z Ministerstwa Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt 

Lwowskich. 

Termin realizacji zadania: 15.10.2020 r. - 28.10.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  
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Przebudowa ul. Orląt Lwowskich na odcinku 2 244,5 m w zakresie: normalizacji szerokości 

jezdni do 6,0 m z obustronnymi poboczami, na odcinku ok 1 278 m z poboczami 

o nawierzchni bitumicznej o szerokości 1,0 m., wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni 

oraz podniesienia jej kategorii drogi do ruchu KR3, przebudowy oraz budowy chodników 

i budowy ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje 

przyległe do drogi. Budowa odwodnienia i odprowadzenie wód z korpusu drogowego 

do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz istniejących rowów 

otwartych. W ramach zadania nastąpi przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi – 

korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków, 

przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych. Wybudowany zostanie kanał 

technologiczny. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne. 

Wykonanie wydatków w roku 2021: 3 940 058,69 zł brutto 

Wartość zadania inwestycyjnego: 4 489 282,69 zł brutto  

Środki otrzymane na realizację zadania: - 2 223 905,00 zł Zadanie dofinansowane z Funduszu 

Dróg Samorządowych. 

 

1.5 Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej 

w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205 wraz z remontem drogi powiatowej ul. Nadole 

w miejscach włączenia do ul. Skrajnej w km 0+142 – 0+239,10 oraz 0+318 – 0+366,65. 

Termin wykonania zadania: Zadanie w trakcie realizacji. 

Zakres rzeczowy zadania: 

a) branża konstrukcyjna: 

- wykonanie nowego żelbetonowego muru oporowego o długości 56,70 mb na palach 

wykonanych technologią wiercenia w miejscu uszkodzonego istniejącego muru wzdłuż ulicy 

Nadole w km 0+182,40 - 0+239,10, 

- wykonanie konstrukcji oporowej z żelbetowych pali wykonanych technologią wiercenia 

o długości 111 mb usytuowanej po prawej stronie ul. Skrajnej w kilometrażu 0+068,00 - 

0+179,00 od strony skarpy osuwiska, 

- wykonanie konstrukcji oporowej z żelbetowych pali wykonanych technologią wiercenia 

o długości 34,5 mb, usytuowanej po lewej stronie głównej trasy ul. Skrajnej, bezpośrednio 

poza krawędzią ulicy w km 0+148,60 - 0+183,10. 

b) branża drogowa: 
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Ulica Skrajna: wykonanie nowej konstrukcji drogi i chodnika o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej na odcinku 200mb głównej trasy oraz 59,60 mb drogi dojazdowej, przebudowa 

zjazdów, odwodnienie drogi, zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie 

stałej organizacji ruchu. 

Ulica Nadole: remont warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w kilometrażu od 0+142,00 

do 0+366,65, korekta niwelety w kilometrażu 0+142,00 do 0+207,77, poszerzenie jezdni  

w kilometrażu 0+169,29 do 0+239,10, wykonanie stałej organizacji ruchu. 

c) zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz geologicznego. 

d) wycinka drzew.  

e) umocnienie skarpy nasypu w celu wykonania placu manewrowego. 

f) wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Nadole w km od 0+240,71 do 0+366,65:  

g) wykonanie chodnika dla pieszych z nowych materiałów na odcinku zmiany niwelety  

ul. Nadole w km 0+142 do 0+240,71 wraz wykonaniem dodatkowej studni oraz przykanalika 

na ul. Nadole oraz korektą wysokościową 8 szt. studni kanalizacji sanitarnej na ul. Skrajnej.na 

ulicy Skrajnej przy murze M3: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i stałego wygrodzenia 

ciągu pieszego. 

Wykonanie wydatków w roku 2021: 2 905 350,52 zł brutto 

Wartość zadania inwestycyjnego: 3 929 843,89 zł brutto  

Dofinansowanie: 1 153 298,52 zł brutto w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych 

z MSWiA. 

1.6 Przebudowa ul. Gwarków w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania: 17.05.2021 r. - 22.11.2021 r.  

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa ul. Gwarków w Tarnobrzegu na odcinku ok. 340 m. w zakresie nawierzchni 

jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodnika z kostki brukowej grub. 8 cm, zjazdów 

i miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej, wpustów, przykanalików i studzienek 

kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych zatok postojowych, przebudowa 

oświetlenia ulicznego poprzez przestawienie i wymianę słupów wraz z oprawą 

i okablowaniem, wykonanie drogi wewnętrznej miedzy budynkami nr 9 i 11, oznakowania 

pionowego i poziomego, budowa kanału technologicznego. 

Koszt robót budowlanych: 1 073 654,58 zł brutto 

 

1.7 Przebudowa ul. Mickiewicza 5a i 5b w Tarnobrzegu. 
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Termin realizacji zadania: 11.03.2021 r. - 13.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa drogi od Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 do ul. Targowej 

wraz z terenem pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 5, 5a i 5b. - w zakresie: przebudowy 

i budowy chodników, dróg dojazdowych wraz z parkingami, przebudowa infrastruktury 

technicznej: sieci gazowej, sieci energetycznej i oświetlenie ulicznego. 

Koszt robót budowlanych: 910 989,94 zł brutto 

 

1.8 Przebudowa ul. Łokietka w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania: 17.05.2021 r. - 20.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa ul. Łokietka w Tarnobrzegu na odcinku ok. 400 m w zakresie przebudowy 

nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, częściowej przebudowy zjazdów, wzdłużnych 

miejsc postojowych oraz chodnika z kostki brukowej, wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego, budowy kanału technologicznego. 

Koszt robót budowlanych: 811 800,00 zł brutto 

 

1.9 Przebudowa ul. Skarbka w Tarnobrzegu. 

Termin realizacji zadania: 17.05.2021 r. - 22.11.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa ul. Skarbka w Tarnobrzegu na odcinku ok. 179 m w zakresie przebudowy 

nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodnika z kostki brukowej grub. 

8 cm, zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm, wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego, wpustów, przykanalików i studzienek kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego poprzez przestawienie i wymianę słupów wraz z oprawą 

i okablowaniem, wykonanie odwodnienia liniowego, budowa kanału technologicznego. 

Koszt robót budowlanych: 307 268,76 zł brutto 

 

1.10 Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie - etap II. 

Termin realizacji zadania: 13.04.2021 r. - 29.10.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  
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Rozbudowa istniejącego parkingu poprzez utwardzenie nawierzchni parkingu kostką 

brukową wraz z podbudową i odwodnieniem. Budowa oświetlenia parkingu - wykonanie 

fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe i montaż słupów.  

Koszt robót budowlanych: 669 471,92 zł brutto 

 

1.11 Inwestycje na drogach (drogi gminne) 

Termin realizacji zadania: 15.09.2021 r. - 14.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania: 

1) ul. Długosza frezowanie nawierzchni, wzmocnienie nawierzchni bitumicznej siatką 

z włókna szklanego, ułożenie warstwy wiążąco - profilującej z mieszanki mineralno 

asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej, ułożenie 

krawężników betonowych, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, remonty 

cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej, regulacja wpustów ulicznych oraz pokryw 

na studniach kanalizacyjnych, wykonanie przykanalików wraz z wpustem ulicznym, budowa 

chodnika dla pieszych. 

2) ul. 12 Października roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowych, nawierzchni 

bitumicznych, galanterii betonowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kabli 

teletechnicznych, wykonanie kanalizacji deszczowej i przykanalików wraz z wpustami 

ulicznymi, ułożenie krawężników betonowych, obrzeża betonowego, wykonanie chodników 

o nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 

cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowa z mieszanki mineralna 

asfaltowej, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej 

z mieszanki mineralno asfaltowej. 

3) ul. Porucznika Sarny roboty ziemne- korytowanie wraz z profilowaniem zagęszczeniem 

podłoża, warstwa podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej, warstwa wiążąca 

z mieszanki mineralno asfaltowej, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowe, 

regulacja pionowa studni rewizyjnych. 

4) ul. Wspólna profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 

mineralno asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej, 

wykonie poboczy, regulacja pionowa istniejących studzienek. 

Koszt robót budowlanych: 557 669,99 zł brutto 

Ilość wykonanych zadań: 4 
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1.12 Inwestycje na drogach (drogi wewnętrzne) 

Termin realizacji zadania: 15.09.2021 r. - 03.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania: 

1) Dębowa Polana wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie obrzeża 

betonowego, wykonanie podbudów zasadniczych. 

2) ul. Jagielskiego profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy 

wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralna asfaltowej, regulacja wysokościowa włazów 

od kanalizacji sanitarnej. 

Koszt robót budowlanych: 192 328,53 zł brutto 

Ilość wykonanych zadań: 2 

 

1.13 Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami (drogi wewnętrzne) 

Termin realizacji zadania: 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Przebudowa chodników przy ul. J. Matejki 3 i 7 w Tarnobrzegu” w zakresie: wykonania 

chodników, schodków, podestów i dojść do klatek o nawierzchni z kostki betonowej wraz 

z podbudową.  

2) Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika biegnącego od budynku przy ul. Dąbrowskiej 

nr 21 i 23 w Tarnobrzegu. 

Koszt robót budowlanych: 169 871,89 zł brutto 

Ilość wykonanych zadań: 2 

 

1.14 Chodnik przy ul. Olszowej cz. 1 (Osiedle Sobów) - Budżet Obywatelski 

Termin realizacji: 12.08.2021 r. - 10.09.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania: Budowa chodnika i przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem 

na ul. Olszowej. 

Koszt robót budowlanych: 9 040,00 zł brutto 

 

1.15 Chodnik przy ul. Olszowej cz. 2 - Budżet Obywatelski 

Termin realizacji: 12.08.2021 r. - 10.09.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania: Budowa chodnika i przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem 

na ul. Olszowej. 

Koszt robót budowlanych: 9 040,00 zł brutto 
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1.16 Parking na „Dębowej Polanie” (Osiedle Zakrzów) - Budżet Obywatelski 

Termin realizacji: 08.12.2021 r. 30.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

- ułożenie 200m2 parkingu z trylinki przy ulicy Wędkarskiej (Dębowa Polana). 

Koszt wykonania zadania: 10 000,00 zł brutto 

 

Inwestycje budowlano-architektoniczne 

 

1.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 

Sandomierskiego i Gorzyc. 

Termin realizacji zadania: 17.10.2019 r. - 01.07.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania: W ramach zadania inwestycyjnego rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów Gminy Tarnobrzega zostaną wybudowane: 

• 4 budynki przeznaczone pod usługi gastronomiczne wraz z niezbędnym zapleczem, 

oświetlonymi chodnikami i placami utwardzonymi z kostki brukowej wyposażonymi 

w elementy małej architektury: stojaki rowerowe, ławki (parkowe, piknikowe, 

pierścieniowe z modemem USB do ładowania), kosze na śmieci; 

• 2 budynki toalet publicznych wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych; 

• budynek wielofunkcyjny przeznaczony dla służb (policji, ratowników wodnych 

i ratowników medycznych); 

• strefy parkingowe (powstanie 355 nowych miejsc parkingowych); 

• place zabaw, boisko do siatkówki, altany grillowe, park linowy, przebieralnie 

terenowe; 

• zejścia na plaże umożliwiające dostęp do strefy plażowej osobą niepełnosprawnym, 

a także matką z dziećmi w wózkach dziecięcych; 

• place utwardzone i chodniki zostały zaprojektowane w taki sposób by zapewnić 

bezpieczeństwo dla osób niewidomych i słabowidzących – posiadają nawierzchnię 

kierunkową typu FON a przed budynkami i atrakcjami turystycznymi zostały 

umieszczone tablice tyflograficzne wyposażone w opisy w języku Braille'a 

• schody terenowe na plaże z siedziskami; 

Wykonanie wydatków w 2021: 2 335 656,03 zł brutto 
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Wartość zadania inwestycyjnego: 9 678 466,61 zł brutto 

Środki otrzymane na realizację zadania: 5 153 182,06 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

 

1.2 Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych 

na terenie miasta Tarnobrzega 

Termin realizacji zadania: 22.09.2018 r. - 30.04.2022 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Projekt pn.: „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno 

i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega”. Projekt ze względu na zróżnicowaną 

specyfikę został podzielony na cztery zadania i ograniczony indywidualnymi terminami 

realizacji. 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 

1) „Dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów kondensacyjnych wraz 

z projektami wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych 

na terenie Miasta Tarnobrzega” 

2) „Dostawa montaż i uruchomienie 42 automatycznych kotłów opalanych biomasą 

w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega” 

3) „Zastosowanie ciepła sieciowego w 21 budynkach wielorodzinnych Tarnobrzeskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu – wykonanie: przyłączy ciepłowniczych, węzłów 

cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją 

indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach” 

4) „Zastosowanie ciepła sieciowego w 12 budynkach wielorodzinnych Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – wykonanie: węzłów cieplnych i wewnętrznych 

instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją indywidualnych piecyków 

gazowych do c.w.u. w mieszkaniach”  

Wykonanie wydatków w roku 2021: 2 270 219,23 zł brutto  

Środki otrzymane na realizację zadania: 7 445 174,93 zł z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, oś priorytetowa III – Czysta 

energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 – Realizacja planów 

niskoemisyjnych. 

 

1.3 Budowa ścianki wspinaczkowej przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu - II etap. 
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Zakres rzeczowy zadania:  

Budynek ścianki: Wykonanie instalacji c.o wraz z osprzętem (grzejniki), wykonanie instalacji 

elektrycznej wraz z osprzętem (wyłączniki, lampy oświetleniowe), docieplenie ścian 

wewnątrz wełną mineralną, wykonanie konstrukcji drewniano-metalowej oraz montaż płyt 

ze sklejki pokrytej strukturą piaskowo-żywiczną, wykonanie posadzki oraz montaż pianki 

polietylenowej i wykładziny polipropylenowej, wyposażenie. 

Łącznik : Wykonanie instalacji c.o wraz z osprzętem, wykonanie instalacji elektrycznej wraz 

z osprzętem, wykonanie posadzki epoksydowej, montaż płyt K-G na ścianach i suficie, 

malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi. 

Pomieszczenie zaplecza : Wykonanie instalacji c.o wraz z osprzętem (grzejniki), wykonanie 

instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (wyłączniki, gniazdka, lampy oświetleniowe), 

wykonanie instalacji wod-kan., montaż armatury i ceramiki (biały montaż), rozbiórki ścianek 

drewnianych przebieralni, szatni; wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej 

i drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych, montaż płyt K-G na ścianach, montaż sufitu 

podwieszonego, wykonanie posadzki epoksydowej, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, 

wyposażenie. 

Zagospodarowanie terenu: rozbiórki, nawierzchnia chodników, opaska żwirowa, elementy 

krawędziowe, mała architektura, trawniki. 

Wykonanie robót dodatkowych budowlanych, instalacji klimatyzacji oraz robót związanych 

z zabezpieczeniem p.poż. 

Wykonanie wydatków w 2021: 1 469 522,94 zł brutto 

Wartość zadania inwestycyjnego: 2 249 780,50 zł brutto 

 

1.4 Inwestycje w oświacie 

Termin realizacji zadania: 22.07.2021 r. - 27.08.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Remont posadzek na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. M. Dąbrowskiej 10 

w Tarnobrzegu: zerwanie płytek PCV, wywóz i utylizacja płytek, wykonanie wylewki 

samopoziomującej, ułożenie wykładziny tarkett. 

Koszt robót budowlanych: 126 973,53 zł brutto  

 

1.5 Budowa stadionu - Etap III 

Termin realizacji zadania: 22.07.2021 r. - 17.09.2021 r. 
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Zakres rzeczowy zadania:  

1) Wykonanie konstrukcji zewnętrznej pod telebim na stadionie KS Siarka: roboty ziemne, 

roboty żelbetowe, montaż konstrukcji stalowej, malowanie konstrukcji. 

2) Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu zmiany sposobu użytkowania 

pomieszczeń pod trybuną stadionu przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu (dz. nr ewid. 

378/38, 378/5, 378/2, 378/25, 377). 

Koszt robót budowlanych: 103 950,00 zł brutto 

 

1.6 Translokacja oraz renowacja krzyża znajdującego się na terenie Parku Dzikowskiego. 

Termin realizacji zadania: 07.06.2021 r. - 18.08.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

• ELEMENTY Z PIASKOWCA (KRZYŻ) 

demontaż krzyża, wykonanie oczyszczenia elementów kamiennych z piaskowca, 

odgrzybienie elementów kamiennych metodą natryskową i ich odsolenie, uzupełnienie 

zniszczonych elementów kamiennych, dezynfekcja powierzchni kamienia (piaskowca) 

preparatem biobójczym wykonanie hydrofobizacji powierzchni kamienia preparatem 

krzemoorganicznym, 

• COKÓŁ POMNIKA 

odbudowa cokołu krzyża z cegły ceramicznej pełnej wraz ze wszystkimi detalami 

architektonicznymi wg pierwotnego wyglądu, wykonanie warstwy tynku cementowego 

zgodnie z pierwotnym wyglądem.  

• FUNDAMENT 

Fundament żelbetowy betonu klasy C20/25 o wymiarach 130x130 cm, posadowiony 

na głębokość 100 cm poniżej istniejącego terenu, zbrojony dwiema siatkami z prętów 

żebrowanych Ø 12 mm – AIII. 

• UTWARDZENIE TERENU (OPASKA) WOKÓŁ KRZYŻA  

Wykonanie utwardzenia (opaski) wokół krzyża z kostki granitowej o powierzchni 3,5 m2 

ograniczonej opornikami granitowymi o długości 9 mb.  

• UPORZĄDKOWANIE TERENU GDZIE OBECNIE ZLOKALIZOWANY JEST KRZYŻ  

Po demontażu krzyża oraz wszystkich jego elementów (cokół, fundament, opaska z płyt 

betonowych chodnikowych o wym. 50x50 cm) należy wykonać profilowanie terenu 

w obrębie prowadzonych prac wraz z uzupełnieniem ziemi i obsianiem go trawą. 

Kosz robót budowlanych: 30 950,53 zł brutto 
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1.7 Budowa systemu centralnego zarządzania stanami pracy i alarmami dla 10 budynków 

oświatowych w Tarnobrzegu - I Etap 

Zakres rzeczowy zadania:  

Roczna obsługa systemu zarządzania gospodarką cieplną w 10 budynkach oświatowych. 

Koszt: 11 808,00 zł brutto 

 

1.8 Kącik rekreacyjno-wypoczynkowy - III etap zagospodarowania (Osiedle Zakrzów) - 

Budżet Obywatelski 

Termin realizacji zadania: 29.10.2021 r. - 21.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Ułożenie 8 krótkich chodników łączących się głównym placem wyłożonym płytami 

tarasowymi, ułożenie krawężników wokół placu, wysypanie kamieniem terenu pomiędzy 

chodnikami i krawężnikami, posadzenie niewysokich drzew liściastych szczepionych, np. 

klon, głóg, dostawa i montaż kuli betonosferycznej. 

Koszt wykonania zadania: 10 000,00 zł brutto 

 

1.9 Park rozrywki „Stawik” kolejny etap (Osiedle Wielowieś) - Budżet Obywatelski 

Termin realizacji zadania: 14.04.2021 r. - 28.05.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla: wydobycie namułu, odłożenie namułu na 

brzegu do wyschnięcia, rozplantowanie namułu. 

Koszt wykonania zadania: 10 000,00 zł brutto. 

 

Oświetlenie 

 

1.1 Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Naprawa oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu:  

• Wymiana słupa i oprawy przy Parkingu WSZ dz. 12-3000/78  

• Wymiana słupa i oprawy przy ul. Zakładowej dz. 5-137/1 

• Wymiana słupa i oprawy przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kopernika, 

Wyspiańskiego dz.12-1869/7 
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• Wymiana słupa i oprawy ul. Sandomierska dz. 12-367/1 

• Przebudowa lokalizacji słupa wraz z oprawą dz. 12-378/7 

• Wymiana 5 opraw i wykonanie przyłącza dz. 12-1992/5 

• Naprawa układu sterowania oświetleniem Garaży Kamionka. 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ul. Polnej, Górki, 

Wałowej, Czereśniowej, Żniwnej, Konwaliowej, Ocickiej, Jagielskiego, Leśnej, Nowowiejskiej, 

Spółdzielczej, Gruntowej, dojazdu do ul. Tracza, przejazdu przy parkingu UM, ciągu pieszego 

na oś. Przywiśle i osiedla Piastów w Tarnobrzegu. 

Koszt wykonanych zadań: 133 373,29 zł brutto 

Ilość wykonanych zadań: 2 (wymiany słupów oświetleniowych i opraw + opracowanie 

dokumentacji projektowych - 16 dokumentacji). 

 

1.2 Wymiana słupów i opraw oświetlenia drogowego na ul. Łokietka w Tarnobrzegu. (600-

60017-6050) 

Termin realizacji zadania: 17.05.2021 r. - 20.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania: Wymiana słupów i opraw oświetlenia drogowego typu LED w ilości 

10 sztuk. Koszt robót budowlanych: 56 580,00 zł brutto 

 

1.3 Oświetlenie części boiska piłkarskiego przy Centrum Rekreacji „Stawik” (Osiedle 

Wielowieś) - Budżet Obywatelski 

Termin realizacji: 23.12.2021 r. - 29.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Dostawa i montaż słupa oświetleniowego z podwójną oprawą LED wraz z przyłączem. Koszt 

robót budowlanych: 9 975,00 zł brutto 

 

Inwestycje w ramach budżetów osiedlowych 
 
1.1 Remonty i inwestycje na osiedlu Dzików. 

Termin wykonania: 28.09.2021 r. - 17.11.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadań:  

1) Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod altanę ogrodową w Tarnobrzegu 

na os. Dzików pomiędzy ulicami Marczaka i Tarnowskiego (dz. nr ewid. 664/16)” 

2) Dostawa i montaż altany ogrodowej w Tarnobrzegu na os. Dzików pomiędzy ulicami 

Marczaka i Tarnowskiego (dz. nr ewid.664/16) o wym. 6,00 x 4,00 m wykonanej z drewna 
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sosnowego (LEHRBERG) kolor orzech ciemny, gont romb czerwony. Wysokość ścian bocznych 

ok. 2,05 m, wys. całkowita ok. 3,20 m. Ściany boczne deskowanie pełne, ściana tylna 

deskowanie pełne i góra ażurowa, przód altany otwarty, boki ażurowe. Montaż na kostce 

betonowej. 

3) Remont chodnika przed Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega (dz. nr ewid. 631/6, 

631/74, 638/56). 

Ilość wykonanych zadań: 3 

Koszt zadań: 50 000,00 zł brutto 

 

1.2 Remonty i inwestycje na osiedlu Mokrzyszów. 

Termin wykonania: 26.10.2021 - 28.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadań:  

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu” w zakresie: 

budowa chodnika ul. Piekarskiej od ul. Sienkiewicza do wysokości ul. Ludowej wraz 

z odwodnieniem, 

2) Wykonanie nawierzchni na ul. Glinkowej wykonanie cieku liniowego, regulacja pionowa 

włazów kanalizacyjnych. 

Ilość wykonanych zadań: 2 (w tym: 1 dokumentacja projektowa + 1 robota budowlana). 

Koszt zadań: 42 000,00 zł brutto 

 

1.3 Remonty i inwestycje na osiedlu Ocice. 

Termin wykonania: 12.05.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadań:  

1) Opracowanie dokumentacji projekt-kosztorys. na wykonanie schodów obok tyrolki nad 

Jeziorem Tarnobrzeskim. 

2) Dostawa i montaż altany rekreacyjnej przy remizie OSP ul. Ocicka 89 na osiedlu Ocice 

w Tarnobrzegu ( dz. nr ewid. 6-14/13). Altana A 13 ośmiokątna o wymiarach 5m x 4,7m 

oparta na słupie świerkowym o grubości ∅240. Zabudowa wykonana z deski z felcem 1cm. 

Powyżej zabudowy zamontowana kratka o wysokości 35cm, kratka znajduje się w ramce 

zrobionej z kantówek 6x6cm, a nad nią zastrzały wzmacniające konstrukcje o grubości ∅ 120, 

ściana mierzy 205cm. Wysokość altany: 355cm. Altana wykonana z drewna sosnowego oraz 

świerkowego impregnowana zanurzeniowo w zbiorniku o pojemności 5000l. Wyposażenie 
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altany A13: Stół ośmiokątny o przekątnej 220 cm 7 ławek wolno-stojących z oparciami. 

Montaż altany na kostce betonowej 

3) Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Ocice w Tarnobrzegu: korytowanie, 

profilowanie podłoża, ułożenie geowłókniny, warstwa piasku, obsadzenie tulei i stojaków do 

siatki. 

4) Utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej 

Ilość wykonanych zadań: 4 (w tym: 1 dokumentacja projektowa + 3 roboty budowlane). 

Koszt zadań: 90 792,70 zł brutto 

 

1.4 Remonty i inwestycje na osiedlu Podłęże. 

Termin wykonania: 20.10.2021 r. - 08.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadań:  

1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce o nr ew. 451/1. 

2) Budowa placu zabaw: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni, dostawa 

i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy z regulaminem, ogrodzenie, stojak na rowery, 

zieleń. 

3) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi 

wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże” w zakresie jezdni, zjazdów 

indywidualnych wraz z odwodnieniem. 

Ilość wykonanych zadań: 3 (w tym 2 dokumentacje projektowe + 1 robota budowlana). 

Koszt zadań: 124 244,00 zł brutto 

 

1.5 Remonty i inwestycje na osiedlu Przywiśle. 

Termin wykonania: 27.05.2021 r. - 31.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadań:  

1) Remont nawierzchni chodnika poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem 

podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, prace porządkowe. 

2) Wykonanie remontu schodów terenowych przy bloku nr 5 na osiedlu Skalna Góra. Zakres 

prac remontowych obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni betonowej schodów, 

wykonanie podbudowy i ław betonowych, ułożenie kostki i obrzeży, wykonanie pochylni dla 

osób niepełnosprawnych. 

Ilość wykonanych zadań: 2 

Koszt zadań: 63 250,34 zł brutto 



 

145 | S t r o n a  

 

1.6 Remonty i inwestycje na osiedlu Serbinów. 

Termin wykonania: 08.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Zakup i montaż krzesełek 60 sztuk przy Euroboisku na osiedlu ,,Serbinów. 

Koszt zadania: 16 421,12 zł brutto 

 

1.7 Remonty i inwestycje na osiedlu Siarkowiec. 

Termin opracowania dokumentacji: 26.04.2021 r.  

Zakres rzeczowy zadania:  

 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 

w Tarnobrzegu. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej: 8 500,00 zł brutto 

 

1.8 Remonty i inwestycje na osiedlu Sielec. 

Termin wykonania: 21.04.2021 r. - 20.05.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Remont Domu Osiedlowego na os. Sielec w Tarnobrzegu w zakresie ; ogrodzenia, remontu 

posadzek, malowania ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, remont boazerii na ścianach 

2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sieleckiej w Tarnobrzegu” 

wzdłuż ul. Sieleckiej od ulicy Warszawskiej do ulicy Przechodniej po prawej stronie wraz 

z odwodnieniem.  

Ilość wykonanych zadań: 2 (w tym: 1 dokumentacja projektowa + 1 robota budowlana). 

Koszt zadań: 48 259,62 zł brutto 

 

1.9 Remonty i inwestycje na osiedlu Sobów. 

Termin wykonania: 26.10.2021 r. - 22.12.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 

przy ul. Edukacji od skrzyżowania z ul. Olszową do skrzyżowania z ul. Handlową. Wykonie 

nasypów pod konstrukcję chodnika. Budowa odwodnienia – wykonanie przykanalików wraz z 

wpustami ulicznymi 
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2) Wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 

przy ul. Olszowej. Wykonie nasypów pod konstrukcję chodnika. Budowa odwodnienia – 

wykonanie przykanalików wraz z wpustami ulicznymi 

Ilość wykonanych zadań: 2 

Koszt zadania: 129 872,61 zł brutto 

 

1.10 Remonty i inwestycje na osiedlu Stare Miasto. 

Termin wykonania: 10.09.2021 r. - 14.10.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy pod urządzenia zabawowe na Placu Górnika 

w Tarnobrzegu: korytowanie, profilowanie, podbudowa z kruszywa grub. 15 cm, podbudowa 

z piasku grub. 5 cm., odwóz nadmiaru ziemi, ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy pod 

huśtawkę i karuzelę,  

2) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej na Placu Górnika 

w Tarnobrzegu: Huśtawka ważka - 1 szt., Liczydło - 1 szt., Tablica do malowania - 1 szt. , Gra 

labirynt - 1 szt., Przekładaniec - 1 szt., Motyl (jednostronny) - 1 szt., Orbitrek - 1 szt., Biegacz - 

1 szt. 

3) Dostawa i montaż stojaków na rowery: stojaki na rowery - 2 szt po 5 stanowisk, 

wykonanie utwardzenia z kostki: korytowanie, wywóz ziemi, podbudowa, ułożenie obrzeży 

betonowych, ułożenie kostki betonowej. 

Ilość wykonanych zadań: 3 

Koszt zadania: 39 862,87 zł brutto 

 

1.11 Remonty i inwestycje na osiedlu Wielopole. 

Termin wykonania dokumentacji: 22.08.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ulicy 

Rusinowskiego” w zakresie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, wraz 

z odwodnieniem i budowa oświetlenia. 

2) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi 

wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)” w zakresie jezdni, 

chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem. 
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3) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi 

wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc 

parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu" w zakresie jezdni, chodników, miejsc postojowych 

wraz z odwodnieniem (rozbudowa kanalizacji deszczowej). 

Ilość wykonanych zadań: 3 dokumentacje projektowe 

Koszt zadania: 65 190,00 zł brutto 

 

1.12 Remonty i inwestycje na osiedlu Wielowieś. 

Termin wykonania: 24.04.2021 r. - 28.05.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla. 

2) Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ulicy 

Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem” jezdnia, chodnik i zjazdy, 

odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej), zabezpieczenie sieci gazowej, budowa kanału 

technologicznego, długość projektowanego odcinka: ok. 683 mb 

3. Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi - 

opracowanie dokumentacji. 

Ilość wykonanych zadań: 3 (w tym 1 robota budowlana + 2 dokumentacje projektowe) 

Koszt zadania: 32 060,00 zł brutto 

 

1.14 Remonty i inwestycje na osiedlu Zakrzów. 

Termin wykonania: 31.08.2021 r. - 13.10.2021 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Zakup deszczowni bębnowej przewoźnej na potrzeby osiedla Zakrzów w Tarnobrzegu,  

- deszczownia bębnowa przewoźna ORMA Leader 32/70 Turbina 

- wąż płaski D.52 z szybkozłączami typu STORZ W52 – 100 mb 

2) Zakup żwiru na boisko do piłki nożnej na „Dębowej Polanie” 

3) Zagospodarowanie kącika rekreacyjno-wypoczynkowego na Placu Ludowym. 

Ilość wykonanych zadań: 3 

Koszt zadania: 49 978,54 zł brutto 

 

Dokumentacje projektowe, koncepcje, aktualizacje 
 
1.1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej wraz z oświetleniem  
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Realizacji zadania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim 

w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej od skrzyżowania 

z ul. Warszawską do wjazdu na cmentarz komunalny w Sobowie, wykonanie sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Litewska i Warszawska, wykonanie odwodnienia i oświetlenia 

drogowego. 

Koszt opracowania dokumentacji: 122 347,84 zł brutto 

 

1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Garażowej 

w Tarnobrzegu 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa ul. Garażowej w zakresie jezdni, budowy chodników i parkingów, odwodnienia 

drogi, budowy oświetlenia.  

Koszt opracowania dokumentacji: 48 585,00 zł brutto 

Termin odbioru dokumentacji projektowej: 29.11.2021 r. 

 

1.3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika od wjazdu 

do schroniska dla psów". 

Zakres rzeczowy zadania:  

Budowa chodnika na ul. Turystycznej od wjazdu ulic Wisłostrada i Plażowa do schroniska dla 

psów na odcinku ok. 120 mb wraz z odwodnieniem. 

Koszt opracowania dokumentacji: 13 600,00 zł brutto 

Termin odbioru dokumentacji projektowej: 10.09.2021 r. 

 

1.4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-

jezdnego od ul. Żeglarskiej do Mariny". 

Zakres rzeczowy zadania:  



 

149 | S t r o n a  

 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od wjazdu na budynek Mariny w kierunku ul. Żeglarskiej wraz 

z odwodnieniem i oświetleniem.  

Koszt opracowania dokumentacji: 17 900,00 zł brutto 

Termin odbioru dokumentacji projektowej: 10.09.2021 r. 

 

1.5 Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Wisłostrada 

Zakres rzeczowy zadania:  

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania: budowa 

kablowej linii oświetlenia ulicznego z montażem słupów oraz opraw oświetleniowych. 

Koszt opracowania dokumentacji: 32 240,00 zł brutto 

Termin odbioru dokumentacji projektowej: 12.11.2021 r. 

 

1.6 Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle  

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz odnowienia terenów zieleni rekreacyjnej, 

tworzenie miejsc aktywnego i biernego wypoczynku oraz stref edukacyjnych, w rejonie 

ul. Skalna Góra w Tarnobrzegu – od granicy lasku bulońskiego przy Biedronce 

do Wisłostrady, wału wiślanego w kierunku południowym, ścieżki poniżej skarpy, przeprawy 

promowej od strony północnej i granicy działek ze spółdzielniami od strony wschodniej.  

2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Przywiśle 

w Tarnobrzegu”. 

Koszt opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej: 154 540,00 zł brutto 

Termin odbioru koncepcji: 31.05.2021 r., Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

 

 

 



150 | S t r o n a  

 

1.7 Wykonanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnobrzega 

na lata 2016-2023 

Zakres rzeczowy 

1) Opracowanie dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzeg na lata 2021-2027 

oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 46. 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. 

2) Określenie wartości wyjściowych (bazowych) i docelowych wskaźników rezultatu 

w odniesieniu do obszaru rewitalizacji  

• Wykonanie monitoringu LPR w sposób, kory pozwoli na dokonanie oceny 

zachodzących zmian w obszarze rewitalizacji tj.: wyliczenie wskaźników na podstawie 

danych dotyczących obszaru rewitalizacji.  

• Wydzielenie obszaru rewitalizacji wraz z podaniem konkretnych granic ( nazwa ulicy, 

adres), wraz z opracowaniem graficznym.  

• Dokonanie aktualizacji LPR-u m.in. w zakresie harmonogramu realizacji projektów 

oraz niezrealizowanych projektów.  

• Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych w związku z wprowadzonymi 

zmianami.  

• Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

• Przygotowania streszczenia dokumentu w języku niespecjalistycznym. 

• Dokonanie ewentualnej korekty Lokalnego Programu Rewitalizacji w toku jego oceny 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

Koszt wykonania aktualizacji: 128 551,00 zł brutto 

 

1.8 Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej na osiedlu Serbinów 

od strony ul. Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej  

Zakres rzeczowy zadania: Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej na osiedlu 

Serbinów od strony ul. Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej w zakresie: 
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• wykonania koncepcji zagospodarowania; 

• opracowania koncepcji trzech fragmentów terenu tj.; od strony ul. Sienkiewicza, 

amfiteatru oraz terenu od strony ul. Zwierzynieckiej; 

• opracowanie wizualizacji prezentujących nowy wygląd głównej przestrzeni w wersji 

elektronicznej; 

• opracowanie przykładowego kosztorysu dla pomniejszych przestrzeni otwartych 

pomiędzy zabudową wielorodzinną na terenie osiedla.  

Koszt koncepcji: 4 000,00 zł brutto  

 

1.9. Opracowanie koncepcji utworzenia Tarnobrzeskiego Centrum Sportu przy 

ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu. 

Zakres rzeczowy zadania: 

1/ Boiska piłkarskie:  

- Boisko główne trawiaste pełnowymiarowe z krytą trybuną na 600-800 miejsc, z wymianą 

 nawierzchni trawiastej z odwodnieniem, drenażem, oświetleniem, piłkochwytami, boksami 

dla zawodników rezerwowych 

- Boisko treningowe trawiaste pełnowymiarowe z odwodnieniem, drenażem, oświetleniem, 

 piłkochwytami (płyta górna) 

- Pełnowymiarowe (105 x 68) zadaszone boisko piłkarskie (balon) ze sztuczną trawiastą 

nawierzchnią, odwodnieniem, oświetleniem (sezon letni) (pod balonem-sezon zimowy+ 

wewn. ogrzewanie) (płyta górna) 

- Mini boiska o wymiarach 50-56 x 26-30 (orlik U11, U10), 40-46 x 26-30 (żak U8, U9)  26-30 x 

20-22 (skrzat U7, U6) z odwodnieniem, drenażem, oświetleniem i piłkochwytami (płyta 

dolna) 

- Boisko treningowe trawiaste pełnowymiarowe z odwodnieniem, drenażem, oświetleniem, 

 piłkochwytami (płyta dolna) 

2/ Stadion lekkoatletyczny: 



152 | S t r o n a  

 

- Bieżnia okrężna 4 torowa 400 m o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia prosta 100m 

4 torowa poliuretanowa, skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem, rzutnia do 

pchnięcia kulą wyposażenie lekkoatletyczne, oświetlenie terenu (płyta dolna) 

3/ Budynek szatniowo-hotelowy piętrowy : 

 Parter 

- szatnie sportowe – szt 6 z wyposażeniem  

- pomieszczenia natrysków, w.c – szt 3  

- pomieszczenia sędziów – szt 2 

- pomieszczenie biurowe – szt 1 

- pomieszczenie na sprzęt sportowy szt 1 

- pomieszczenia biurowe – szt 4 

- 2 sale z telewizorem (jedna duża konferencyjna) gdzie istnieje możliwość podłączenia 

projektora druga cateringowa z pomieszczeniem przygotowania posiłków 

- sala sportów siłowych dostosowana do sportów siłowych 

pomieszczenie pralni 

pomieszczenie suszarni 

Piętro 

- 20 pokoi, 1, 2, 3 osobowych z instalacją TV i WiFi. W każdym pokoju łazienka z kabiną 

prysznicową 

4/ Boisko do siatkówki plażowej 

5/ Zadaszenie kortów do tenisa ziemnego 

6/ Ścieżka zdrowia typu Street Work Out z urządzeniami: bieżnia, drabinka, drabinka 

pozioma, łuk drabinkowy, rowerek, urządzenie do wiosłowania, zestaw płotków. 

7/ Siłownia napowietrzna 

8/ Betonowy stół do gry w ping-ponga 

9/ Betonowy stół do gry w piłkarzyki 

10/ Budynek gospodarczo-garażowy 
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11/ Budynek W.C 

12/ Roboty towarzyszące : alejki z kostki, lampy typu parkowego, kosze na śmieci, ławki 

parkowe, stojaki na rowery. 

13/ Ekrany przeciwdźwiękowe : od strony domów jednorodzinnych 

Koszt wykonania koncepcji: 19 987,50 zł brutto 

 

1.10 Wykonanie koncepcji zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego  

Zakres rzeczowy zadania:  

wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim w zakresie 

turystycznym oraz rekracyjno – wypoczynkowym. Zakres opracowania koncepcji obejmuje: 

1) Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim, wzdłuż ul. Plażowej i Żeglarskiej 

elementy infrastruktury :  

a) wjazd nad jezioro; 

b) pomosty połączone z 4 punktami gastronomicznymi;  

c) posterunek dla służb ratowniczych wraz ze slipem; 

d) punkty do prowadzenia sezonowej działalności handlowej i usługowej; 

e) bazy noclegowej dla turystów ( np. w formie domków całorocznych na wynajem);  

f) pola campingowego i namiotowego; 

g) kładki dla pieszych nad kanałem, 

h) stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą nawodną. 

2) Wykonanie koncepcji przebudowy punktu widokowego i  ogrodzenia budynku „Mariny”. 

3) Zaprojektowanie  obiektów rekreacyjnych takich jak:  

a) mola i  pomosty; 

b) atrakcji dla turystów związanych z wodą (np.: podwodne miasto, tunele 

w wodzie,gejzery);  

c) boiska do gry w piłkę, place zabaw. 
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4) Opracowanie koncepcji obiektów małej architektury: przebieralnie, ławki, stojaki 

na rowery. 

5) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod łowiska wędkarskie. 

6) Opracowanie koncepcji przebiegu dróg wokół Jeziora 

7) Zaznaczenie w koncepcji obiektów SPA, które są możliwe do realizacji przez prywatnych 

inwestorów. 

Koszt wykonania koncepcji: 97 170,00 zł brutto 

 

Dostawy, usługi 
 
1.1 Dostawa kosiarki spalinowej dla SP nr 8 na os. Wielowieś w Tarnobrzegu - Budżet 

Obywatelski 

Zakres rzeczowy zadania:  

1. Dostawa kosiarki spalinowej traktorka ogrodowego model Estate 2084 H STIGA ST 500 

452cc dla Szkoły Podstawowej nr 8 na os. Wielowieś w Tarnobrzegu. 

2. Zakup części zamiennych do kosiarki spalinowej traktorka ogrodowego dla Szkoły 

Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu (osiedle Wielowieś). 

Koszt: 9 987,00 zł brutto 

Termin dostawy: 15.03.2021 r. 

 

1.2 Czyste trawniki i chodniki - toalety dla psów na osiedlu Serbinów (Osiedle Serbinów) - 

Budżet Obywatelski  

Zakres rzeczowy zadania:  

Czyste trawniki i chodniki - toalety dla psów na osiedlu Serbinów (Osiedle Serbinów).  

Koszt zadania: 8 960,55 zł brutto 

Termin dostawy: 24.05.2021 r. 

 



 

155 | S t r o n a  

 

1.3 Budowa boiska do piłki nożnej na „Dębowej Polanie” (Osiedle Zakrzów) - Budżet 

Obywatelski 

Koszt: 10 000,00 zł brutto 

Zakres rzeczowy zadania:  

Zakup i dostawa siatki przeciw kretom, zakup trawy, zakup żwiru. 

Termin dostawy: 05.08.2021 r. - 13.08.2021 r. 

 

1.4 Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych  

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Wykonanie badań wód siarczkowych z otworu 0-22 (rejon Jeziora Tarnobrzeskiego)  

w celu ustalenia stałości składu chemicznego w zakresie: 

a) Badania terenowe i analizę składu chemicznego wód z częstotliwością 1 x miesiąc. 

Minimalna ilość badań do statystycznej oceny stabilności składu chemicznego – 8. 

Badania terenowe obejmują: 

• przepompowanie otworu, 

• pomiar wskaźników fizykochemicznych nietrwałych, 

• pobór i utrwalenie próbek wody. 

b) Badania laboratoryjne składu chemicznego wód: 

• 2 x mała analiza (zakres wg Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. 

Dz. U. z 2018r., poz. 605) + H2S + HS- + S2-. 

• 6 x analiza wskaźnikowa + H2S + HS- + S2-. 

c) Analiza statystyczna otrzymanych wyników badań i określenie stabilności składu 

chemicznego. 

2) Uzyskanie decyzji umożliwiających budowę przez Miasto Tarnobrzeg  farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW, w obrębie osiedla Sobów,  na działce nr 8-730 tj.: 

• Decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Planem Zagospodarowania 

Terenu i Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, 
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• Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 

• warunków przyłączeniowych dla farmy z PGE Dystrybucja S.A. 

Koszt wydatków: 43 173,00 zł brutto 

 

Inwestycje niezrealizowane 
 
1.1 Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go  

Maja - Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

chodników z kostki brukowej, zjazdów, miejsc parkingowych w pasie drogowym, zatoki 

autobusowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z przebudową 

oświetlenia ulicznego. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zostało 

przeniesione do realizacji w roku 2022 r. Aktualnie trwa przygotowanie do ponownej 

procedury przetargowej na realizację robót budowlanych. 

 

1.2 Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda 

na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: 

Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego o nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego, budowa pasa zjazdowego, wysp dzielących, przejścia dla pieszych, chodników 

z kostki brukowej, zjazdów, miejsc parkingowych w pasie drogowym, zatok autobusowych, 

odwodnienia, sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz 

z przebudową oświetlenia ulicznego. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  
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Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zostało 

przeniesione do realizacji w roku 2022 r. Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięty, trwa 

sprawdzanie oferty. 

 

1.3 Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic 

Zwierzyniecka - Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic Sikorskiego - 

Kazimierza Wielkiego 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego o nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego, chodników z kostki brukowej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, 

zatoki autobusowej, wysp dzielących, odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zostało 

przeniesione do realizacji w roku 2022 r. Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięty, trwa 

sprawdzanie oferty. 

 

1.4 Przebudowa ul. Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - 

Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego - Kazimierza 

Wielkiego - Zwierzyniecka 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

chodników z kostki brukowej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, zatok 

autobusowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z przebudową 

oświetlenia ulicznego. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zostało 

przeniesione do realizacji w roku 2022 r. Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięty, trwa 

sprawdzanie oferty. 
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1.5 Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic 

administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta 

Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej. 

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadana 

pn.: "Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic 

administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega 

do ul. Chmielowskiej". 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.: 

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zostało 

przeniesione do realizacji w roku 2022 r. Aktualnie trwa przygotowanie do ponownej 

procedury przetargowej na realizację robót budowlanych. 

 

1.6 Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na 

działce o nr ew. 957/16 

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadana 

pn.: "Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej 

na działce o nr ew. 957/16". 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.: 

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zostało 

przeniesione do realizacji w roku 2022 r. Aktualnie trwa przygotowanie do ponownej 

procedury przetargowej na realizację robót budowlanych. 

 

1.7 Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą 

położoną na działce o nr ew. 957/30 

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadana 

pn.: "Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z droga 

położoną na działce o nr ew. 957/30" 
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Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.: 

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zostało 

przeniesione do realizacji w roku 2022 r. Aktualnie trwa przygotowanie do ponownej 

procedury przetargowej na realizację robót budowlanych. 

 

1.8 Budowa drogi wewnętrznej łączącej ulicę Sienkiewicza z ul. Dominikańską 

w Tarnobrzegu 

Zakres rzeczowy zadania:  

Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ulicę Sienkiewicza z ul. Dominikańską 

w Tarnobrzegu w zakresie: jezdni dwukierunkowej, ciągu pieszo-rowerowego i parkingów. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.: 

Ostateczna decyzja ZRID nastąpiła w IV kwartale roku 2021 r. W związku z tym zadanie nie 

było możliwe do realizacji.  

 

1.9 Bezpiecznie i sucho przy ul. Bema 

Zakres rzeczowy zadania:  

Wykonanie odwodnienia przy ul. Bema na odcinku około 200mb. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Z uwagi na skomplikowany charakter robót, zadanie przeniesione do wykonania w 2022 r. 

 

1.10 Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta w Tarnobrzegu - ul. Mickiewicza 7 

Zakres rzeczowy zadania:  

1/Roboty rozbiórkowe: likwidacja zadaszenia, likwidacja schodów zewnętrznych, likwidacja 

murków betonowych, demontaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, 

demontaż stolarki drzwiowej PCV;  

2/ Roboty budowlane: roboty ziemne, płyta fundamentowa, ściany i słupy żelbetowe, płyta 

stropowa, konstrukcja stalowa, klapy i wyłaz ppoż., utwardzenie terenu pod nowy wiatrołap 

windy, budowa szybu, budowa zadaszonego wiatrołapu, roboty wykończeniowe. 
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3/ Instalacje elektryczne: zasilanie windy. 

4/ Dostawa i montaż windy (6 przystanków), odbiory UDT. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Zadanie niezrealizowane, z uwagi iż przetarg na realizację zadania został dwukrotnie 

unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

1.11 Budowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych nad Wisłą 

Zakres rzeczowy zadania:  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw: dostawa i 

montaż urządzeń zabawowych, nawierzchnia bezpieczna, mała architektura. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Nie uzyskano zgody z NFOŚiGW na budowę placu na terenach nad Wisłą.  

 

1.12 Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników: montaż słupów 

oświetleniowych, montaż kabli, montaż opraw oświetleniowych na osiedlach: Zakrzów, 

Sielec, Wielowieś, Przywiśle, Miechocin, Ocice, Nagnajów, Stare Miasto, Podłęże, 

Mokrzyszów, Sobów, Siarkowiec, Wielopole; 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Umowa podpisana w 2021 r. Termin zakończenia realizacji zadania w roku 2022 r. 

 

1.13 Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej. 

Zakres rzeczowy zadania:  

Wykonanie oświetlenia dla ulic, alejek i chodników w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. 

„Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej”, w zakresie: montaż słupów oświetleniowych, montaż 

kabli, montaż opraw oświetleniowych, roboty towarzyszące, w systemie:  
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1) „Zaprojektuj i wybuduj”  

• Osiedle Mokrzyszów - wykonanie oświetlenia bocznej ul. Sienkiewicza 

do ul. Wrzosowej, 

• Osiedle Serbinów - wykonanie oświetlenia terenu przy Szkole Podstawowej 

nr 10 

• Osiedle Miechocin: 

- rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Robotnicza,  

- budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej ul. Pochyłej  

• Osiedle Dzików - wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od Parku 

Dzikowskiego do Muzeum Przemysłu Siarkowego,  

• Osiedle Piastów: 

- wykonanie oświetlenia ulicznego dla ul. Kruczej, 

- wykonanie oświetlenia ulicznego dla ul. Strzeleckiej, 

• Osiedle Zakrzów - wykonanie oświetlenia ul. Zbożowej oraz montaż 1 słupa z oprawą, 

2) Wybuduj: 

• Osiedle Sielec: 

- wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej łączącej ul. Przechodnią z ul. Długą, 

- wykonanie oświetlenia ul. Dąbie, 

• Osiedle Nagnajów - wykonanie oświetlenia ul. Nadwiślańskiej i ul. Wisłostrada, 

• Osiedle Piastów - wykonanie oświetlenia ulicznego dla ul. Borów, Jaśminowej, 

Tarninowej, Św. Onufrego, 

• Osiedle Ocice: 

- dobudowa oświetlenia ul. Ocickiej, 

- wykonanie oświetlenia od ul. Ocickiej do ul. Koniczynki, 

• Osiedle Zakrzów - wykonanie oświetlenia ul. Elektrycznej, 

• Osiedle Stare Miasto - wymiana oświetlenia na Placu B. Głowackiego,  
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• Osiedle Serbinów - wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w rejonie 

ul. Dąbrowskiej do ul. Sienkiewicza do ul. Kwiatkowskiego  

• Osiedle Sobów - wykonanie oświetlenia ul. Bema,  

• Osiedle Siarkowiec - wykonanie oświetlenia ul. Sienkiewicza boczna 

do Stowarzyszenia „Esteka”, 

• Osiedle Wielowieś - wykonanie oświetlenia ul. Bosmana Jana Brzęczki, 

• Osiedle Podłęże - wykonanie oświetlenia ul. Ziołowa – boczna. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Ogłoszony przetarg został unieważniony, gdyż złożona oferta została odrzucona. 

 

1.15 Remonty i inwestycje na osiedlu Piastów 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Zarząd Osiedla nie określił zadania do realizacji. Środki przeniesione do realizacji na rok 2022 

r. 

 

1.16 Remonty i inwestycje na osiedlu Nagnajów 

Zakres rzeczowy zadania: Odwodnienie ul. Różanej w formie korytek drenażowych wraz z 

wymianą nawierzchni. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.:  

Z uwagi na wyższy koszt realizacji zadania względem planu, realizacja przeniesiona na rok 

2022. 

 

1.16 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych 

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  

Zakres rzeczowy zadania:  

Roboty budowlane w budynku d. siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich przy 

ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu (Dzienny Dom Senior +) 
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Odnowienie i uzupełnienie elewacji. Wykucie z muru i wstawienie 10 szt. nowych okien 

skrzynkowych (6 sztuk o wymiarach 205x115 oraz 4 sztuki o wymiarach 105x70). Odnowienie 

rynien i rur spustowych. Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki pojedynczo. 

Przyczyna braku realizacji zadania w 2021 r.: 

Przetarg na realizację zadania został unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Zadania do realizacji w 2022 r. 
 
1.1 Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w ramach projektu rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta 

Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. 

Realizacja zadania: Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania do 17.04.2023 r. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) Wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do wykonania aktualizacji 

dokumentacji projektowej etap II. 

2) „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej określenia zgodnego 

z stanem faktycznym spisu ilościowego oraz jakościowego szaty roślinnej drzewostanu, planu 

wycinki i nasadzeń kompensacyjnych na terenach przeznaczonych do realizacji zadania 

inwestycyjnego: Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 

miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego”. 

3) Aktualizacja i wydzielenie z dokumentacji projektowej pn. "Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego" - etapu II pn.: "Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego.” 

4) Wykonanie operatu w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację 

na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - budowa 
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strefy parkingowej PZT 01 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budynek toalet, małej 

architektury i zieleni na działce 500/17 obręb Nagnajów.  

5) Zadanie inwestycyjne „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego.” w zakresie: 

PZT 01  

Strefa parkingowa na której zostaną wybudowane 174 miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych i 28 miejsc dla motocykli z 1 budynkiem toalet publicznych, małą architekturą 

w postaci ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa będzie posiadać oświetlenie, 

systemem odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych 

i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie 

wysokościowe krawężników/obrzeży, tak aby nie tworzyły barier, zastosowaniee kostek 

prowadzących FON i tabliczek tyflograficznych dla osób niewidomych i słabo widzących. 

PZT 05  

Strefa parkingowa na której zostaną wybudowane 1114 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych i 40 miejsc dla motocykli z dwoma budynkami toalet publicznych, 

małą architekturą w postaci ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa będzie 

posiadać oświetlenie, systemem odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla 

osób niepełnosprawnych i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc dla osób 

niepełnosprawnych, dostosowanie wysokościowy krawężników/obrzeży, tak aby nie 

tworzyły barier, zastosowanie kostek prowadzących FON i tabliczek tyflograficznych dla osób 

niewidomych i słabo widzących. 

PZT 09 

Utwardzenie terenu na którym zostaną wybudowane 265 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych z 1 budynkiem toalet publicznych, małą architekturą w postaci 

ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa będzie posiadać oświetlenie, systemem 

odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych 

i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie 

wysokościowe krawężników/obrzeży, tak aby nie tworzyły barier, zastosowanie kostek 

prowadzących FON i tabliczek tyflograficznych dla osób niewidomych i słabo widzących. 
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Wartość umowy: 16 578 817,53 zł brutto 

Środki otrzymane na realizację zadania: 13 263 053,00 zł z Ministerstwa Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

1.2 Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-

rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega: 

Zadanie nr 1: Przebudowa dróg - M. Curie-Skłodowskiej, Kwiatkowskiego, Kazimierza 

Wielkiego, Zwierzyniecka, Dąbrowskiej. 

Zadanie nr 2: Przebudowa dróg - Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej. 

Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Kochanowskiego oraz ul. Moniuszki. 

Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz 

z obiektami mostowymi. 

Zadanie nr 5: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”: 

a) Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych 

miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega 

do ul. Chmielowskiej. 

b) Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej 

na działce o nr ew. 957/16. 

c) Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą 

położoną na działce o nr ew. 957/30. 

W dniu 10.05.2022 r. otwarto oferty na przedmiotowe zadania inwestycyjne. W ramach 

postępowania ofertę złożył 1 Wykonawca dla zadania 1. Trwa weryfikacja oferty. Do zadań 2-

5 nie złożono ofert. 

 

1.3 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim 

dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ciągu dróg na oś. Przywiśle w Tarnobrzegu: 

a) Rozbudowa ulic: Aleja Niepodległości, Plac Tysiąclecia, Armii Krajowej, Aleja Skalna Góra. 

b) Rozbudowa ulic: Kosmonautów, Plac Narutowicza, Wianek. 
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c) Rozbudowa ulicy Ludwika Waryńskiego. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

 

1.4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim 

dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu dróg na oś. Piastów w Tarnobrzegu: 

Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Przebudowa ulicy Świętej Kingi, Przebudowa ulicy 

Kanadyjskiej, Przebudowa ul. Gwarków od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi 

do skrzyżowania z ul. Św. Kingi. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.  

 

1.5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 

Budowa dróg na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu obejmującej swym zakresem: 

a) Budowę drogi - ulicy Szczęśliwej w Tarnobrzegu. 

b) Budowę drogi - ulicy Zbożowej w Tarnobrzegu. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.  

 

1.6 Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) 

obejmującego swoim zakresem: 

1/ Budowa drogi - ul. Siarkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Orląt 

Lwowskich do skrzyżowania z ul. Żeglarską; 

2/ Budowa drogi - ul. Chmielowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakładową poprzez 

planowane skrzyżowanie typu rondo ulic Zakładowej, Turystycznej i Chmielowskiej do granic 

administracyjnych Miasta Tarnobrzega; 

3/ Budowa drogi - ul. Kajmowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworską 

do skrzyżowania z ul. Żeglarską. 

Trwa opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego  
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1.7 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim 

dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej - ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.  

 

1.8 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim 

dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi - ul. Michała Pazia w Tarnobrzegu. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.  

 

1.9 Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem 

autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Tarnobrzegu.  

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.  

 

1.10 Wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników w Tarnobrzegu 

w ramach projektu pn. „Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto”: 

Zadanie nr 1: Osiedle Zakrzów, Sielec, Wielowieś. 

Zadanie nr 2: Osiedle Przywiśle, Miechocin, Ocice, Nagnajów. 

Zadanie nr 3: Osiedle Stare Miasto, Podłęże. 

Zadanie nr 4: Osiedle Mokrzyszów, Sobów, 

Zadanie nr 1, 2, 3 i 4 w trakcie realizacji. 

 

1.11 Wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników w Tarnobrzegu, 

w zakresie: montaż słupów oświetleniowych, montaż kabli, montaż opraw 

oświetleniowych, roboty towarzyszące: 

Osiedle Siarkowiec 

1/ Wykonanie oświetlenia ul. Św. Barbary - II etap (z załączonego projektu należy wykonać 

słupy i oprawy z obwodu O1: od O1/1 do O1/5. Należy zdemontować słupy parkowe 

oświetlające zatoczki parkingowe) . 

2/ Wykonanie oświetlenia ul. Gruntowej. 
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Osiedle Wielopole 

1/ Wykonanie oświetlenia parkingu za UM przy ul. Mickiewicza 7 (z załączonego projektu 

należy wykonać przyłącz do istniejącej lampy oświetleniowej na ul. Dekutowskiego oraz 

wykonać linię kablową od lampy 5 do 7 wraz z montażem słupów i opraw) 

2/ Wykonanie oświetlenia parkingu od budynku przy ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza. 

 

Zadanie w trakcie przygotowania do ponownej procedury przetargowej. 
 
1.12 Wykonanie oświetlenia dla ulic, alejek i chodników w Tarnobrzegu w ramach projektu 

pn. „Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej”, w zakresie: montaż słupów oświetleniowych, 

montaż kabli, montaż opraw oświetleniowych, roboty towarzyszące, w systemie:  

I. „Zaprojektuj i wybuduj” 

1/ Osiedle Mokrzyszów 

a) wykonanie oświetlenia bocznej ul. Sienkiewicza do ul. Wrzosowej, 

2/ Osiedle Serbinów: 

a) wykonanie oświetlenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 

3/ Osiedle Miechocin: 

a) rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Robotnicza,  

b) budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej ul. Pochyłej  

4/ Osiedle Dzików: 

a) wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Dzikowskiego do Muzeum 

Przemysłu Siarkowego, 

5/ Osiedle Piastów: 

a) wykonanie oświetlenia ulicznego dla ul. Kruczej, 

b) wykonanie oświetlenia ulicznego dla ul. Strzeleckiej, 

6/ Osiedle Zakrzów: 

a) wykonanie oświetlenia ul. Zbożowej oraz montaż 1 słupa z oprawą, 

II. Wybuduj: 
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1/ Osiedle Sielec: 

a) wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej łączącej ul. Przechodnią z ul. Długą, 

b) wykonanie oświetlenia ul. Dąbie, 

2/ Osiedle Nagnajów: 

a) wykonanie oświetlenia ul. Nadwiślańskiej i ul. Wisłostrada, 

3/ Osiedle Piastów 

a) wykonanie oświetlenia ulicznego dla ul. Borów, Jaśminowej, Tarninowej,  

Św. Onufrego, 

4/ Osiedle Ocice: 

a) dobudowa oświetlenia ul. Ocickiej, 

b) wykonanie oświetlenia od ul. Ocickiej do ul. Koniczynki, 

5/ Osiedle Zakrzów: 

a) wykonanie oświetlenia ul. Elektrycznej, 

6/ Osiedle Stare Miasto: 

a) wymiana oświetlenia na Placu B. Głowackiego, 

7/ Osiedle Serbinów: 

 a) wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Dąbrowskiej do ul. Sienkiewicza do 

ul. Kwiatkowskiego 

8/ Osiedle Sobów: 

a) wykonanie oświetlenia ul. Bema,  

9/ Osiedle Siarkowiec: 

a) wykonanie oświetlenia ul. Sienkiewicza boczna do Stowarzyszenia „Esteka”, 

10/ Osiedle Wielowieś: 

a) wykonanie oświetlenia ul. Bosmana Jana Brzęczki, 

11/ Osiedle Podłęże: 

a) wykonanie oświetlenia ul. Ziołowa - boczna. 
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Bieżące utrzymanie dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej, zakup energii do 
sygnalizacji świetlnej, projekty stałej organizacji ruchu 
 
1 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:  

1.1 drogi wojewódzkie i powiatowe: 

a) (600-60015-4170) Wykonanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny odcinka drogi 

wojewódzkiej Nr 758 w Tarnobrzegu ul. Wiślna od km 0+000 do km 0+566. 

Koszt: 13 845,00 zł brutto  

b) (600-60015-4260) Zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 22 528,11 zł brutto 

c) (600-60015-4270) Remonty - bieżące utrzymanie dróg: 

Zakres rzeczowy: 

Remonty - bieżące utrzymanie na terenie dróg wojewódzkich i powiatowych: 

- Remonty bieżącego utrzymania dróg - 321 864,30 zł brutto 

- Oznakowanie pionowe - 78 120,31 zł brutto 

- Oznakowanie poziome - 106 016,60 zł brutto 

d) (600-60015-4300) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz  

z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowy dróg w Tarnobrzegu” - 

Zadanie 2. Przebudowa dróg powiatowych: a) Przebudowa ulicy Dąbrowskiej w km od 0+004 

do 0+705 w Tarnobrzegu, b) Przebudowa ulicy Bema w km od 2+961 do 3+936 

w Tarnobrzegu w zakresie: 

Przebudowa ulicy Dąbrowskiej w km od 0+004 do 0+705 w Tarnobrzegu: 

 - branża drogowa: jezdnia, parkingi, chodniki, droga dla rowerów, skrzyżowanie, 

 - branża sanitarna: odwodnienie, kanalizacja deszczowa, 

 - branża elektryczna: wymiana słupów oświetleniowych i opraw,  

 - branża teletechniczna: budowa kanału technologicznego, 

 - wykonanie stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem elementów poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w tym: poprawa poziomu BRD - zgodnie z danymi Krajowej Rady 
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Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dalej jako KRBRD, poprawa bezpieczeństwa pieszych - 

zgodnie z danymi KRBRD, zarządzanie prędkością - zgodnie z danymi KRBRD.  

 - inwentaryzacja drzew do wycinki wraz z nasadzeniami zastępczymi (w razie potrzeby), 

 - elementy małej architektury - kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, wiaty  

przystankowe itp. 

Przebudowa ulicy Bema w km od 2+961 do 3+936 w Tarnobrzegu. 

 - branża drogowa: jezdnia, chodniki, 

 - branża teletechniczna: budowa kanału technologicznego, 

 - wykonanie stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem elementów poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w tym: poprawa poziomu BRD - zgodnie z danymi Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dalej jako KRBRD, poprawa bezpieczeństwa pieszych - 

zgodnie z danymi KRBRD, zarządzanie prędkością - zgodnie z danymi KRBRD.  

Koszt opracowania: 87 945,00 zł brutto 

e) Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 173 405,40 zł brutto 

f) Wykonanie badań laboratoryjnych - 11 721,90 zł brutto 

g) Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego - 4 870,80 zł brutto 

h) Wykonanie przeglądów technicznych 11 obiektów mostowych - 1 377,60 zł brutto 

Wydatki łącznie na drogach wojewódzkich i powiatowych (od a do h): 821 695,02 zł brutto 

 

1.2 drogi gminne: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn. Zadanie nr 3 – Budowa chodnika ul. Olszowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 11 na os. Sobów w Tarnobrzegu. Zadanie nr 4 – Budowa chodnika przy ul. 

Edukacji od skrzyżowania z ul. Olszową do skrzyżowania z ul. Handlową na os. Sobów w 

Tarnobrzegu (od strony szkoły). 

Koszt: 20 807,00 zł brutto 

b) (600-60016-4270)Remonty - bieżące utrzymanie dróg: 

Zakres rzeczowy: 
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Remonty - bieżące utrzymanie na terenie dróg gminnych: 

- Remonty bieżącego utrzymania dróg - 487 650,41 zł brutto 

- Oznakowanie pionowe - 106 488,15 zł brutto 

- Oznakowanie poziome - 15 674,56 zł brutto 

c) (600-60015-4300) Zakres rzeczowy: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowy dróg w Tarnobrzegu” - Zadanie 1. Przebudowa 

dróg gminnych: 

a) Przebudowa ulicy Tarnowskiego w km od 0+003 do 0+351 w Tarnobrzegu,  

b) Przebudowa ulicy Marczaka w km od 0+003 do 0+407 w Tarnobrzegu, c) Przebudowa 

kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 122053 w zakresie: 

• Przebudowa ulicy Tarnowskiego w km od 0+003 do 0+351 w Tarnobrzegu: 

 - branża drogowa: jezdnia, parkingi, chodniki, droga dla rowerów, skrzyżowanie, 

 - branża sanitarna: odwodnienie, kanalizacja deszczowa, 

 - branża elektryczna: wymiana słupów oświetleniowych i opraw,  

 - branża teletechniczna: budowa kanału technologicznego, 

 - wykonanie stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem elementów poprawy  

 bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: poprawa poziomu BRD - zgodnie z danymi  

 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dalej jako KRBRD, poprawa  

 bezpieczeństwa pieszych - zgodnie z danymi KRBRD, zarządzanie prędkością - zgodnie  

 z danymi KRBRD. 

 - inwentaryzacja drzew do wycinki wraz z nasadzeniami zastępczymi (w razie potrzeby), 

 - elementy małej architektury - kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, wiaty  

 przystankowe itp. 

• Przebudowa ulicy Marczaka w km od 0+003 do 0+407 w Tarnobrzegu: 

- branża drogowa: jezdnia, parkingi, chodniki, droga dla rowerów, skrzyżowanie, 

- branża sanitarna: odwodnienie, kanalizacja deszczowa, 
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- branża elektryczna: wymiana słupów oświetleniowych i opraw,  

- branża teletechniczna: budowa kanału technologicznego, 

- wykonanie stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem elementów poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w tym: poprawa poziomu BRD - zgodnie z danymi Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dalej jako KRBRD, poprawa bezpieczeństwa pieszych - 

zgodnie z danymi KRBRD, zarządzanie prędkością - zgodnie z danymi KRBRD.  

 - inwentaryzacja drzew do wycinki wraz z nasadzeniami zastępczymi (w razie potrzeby), 

 - elementy małej architektury - kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, wiaty przystankowe 

itp., 

• Przebudowa obiektu mostowego  

- kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 122053 o parametrach technicznych: długość 

obiektu - 9,04 m, szerokość - 1,51 m, nośność 4 T. Konstrukcja: układ statyczny-swobodnie 

podparty ze wspornikami, konstrukcja dźwigarów belki walcowane ze stali, pomost - 

konstrukcja płytowa, stalowa płaska. 

Koszt opracowania: 99 015,00 zł brutto 

2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Sztygarów od skrzyżowania  

z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Św. Kingi w Tarnobrzegu” w zakresie: 

- branża drogowa: jezdnia, chodniki, skrzyżowanie (w razie potrzeby), 

- branża sanitarna: odwodnienie, kanalizacja deszczowa, 

- branża elektryczna: oświetlenie drogowe, 

- branża teletechniczna: wykonanie kanału technologicznego (w razie potrzeby), 

- wykonanie stałej organizacji ruchu, 

- inwentaryzacja drzew do wycinki wraz z nasadzeniami zastępczymi (w razie potrzeby), 

- elementy małej architektury - kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, wiaty przystankowe 

itp. (w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

Koszt opracowania: 25 700,00 zł brutto 

3) Opracowanie podziału dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. 
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,,Przebudowa drogi gminnej nr G22063R - ul. Konfederacji Dzikowskiej w Tarnobrzegu, wraz z 

budową łącznika do drogi wojewódzkiej 723 - ul. Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą 

i urządzeniami budowlanymi”. 

Koszt opracowania: 2 460,00 zł brutto 

d) Widoczność i pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych - 12 

177,00 zł brutto 

e) Wykonanie przeglądów technicznych 11 obiektów mostowych - 196,80 zł brutto 

f) Wykonanie badań laboratoryjnych - 10 528,80 zł brutto 

g) Wypis z rejestru gruntów - 103,90 zł brutto  

Wydatki łącznie na drogach gminnych (od a do g): 780 801,62 zł brutto 

 

2 Drogi wewnętrzne:  

a) (600-60017-4170) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem 

autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. Zadanie nr 1 - Przebudowa parkingu przy 

Przychodni nr 3 przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu. Zadanie nr 2 - Remont parkingu i 

chodników przy szaletach miejskich w Tarnobrzegu. 

Koszt: 40 841,75 zł brutto 

b) (600-60017-4270) Remonty - bieżące utrzymanie dróg: 

Zakres rzeczowy: 

Remonty - bieżące utrzymanie na terenie dróg wewnętrznych: 

- Remonty bieżącego utrzymania dróg - 828 747,05 zł brutto 

- Oznakowanie pionowe - 12 451,07 zł brutto 

- Oznakowanie poziome - 384,60 zł brutto 

c) (600-60017-4300)Zakres rzeczowy:  

1. Widoczność i pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych - 4 

870,80 zł brutto 

2. Wykonanie przeglądów technicznych 11 obiektów mostowych - 393,60 zł brutto 
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Wydatki łącznie na drogach wewnętrznych (od a do c): 887 688,87 zł brutto 

 

Łączne koszty bieżącego utrzymania dróg w 2021 r. - 2 490 185,51 zł brutto 

Utrzymanie dróg w 2020 r. - 6 283 656,53 zł brutto 
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REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 

 
1. Działalność Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina 

Wisły w Tarnobrzegu w 2021 r. 

1.1. Jednostka jest zlokalizowana w północnym skrzydle zabudowań podworskich 

po lewej stronie za bramą Parku Dzikowskiego w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierskiej 

27. Powstała w roku 2013 roku i została rozbudowana w 2019 r. przy dofinansowaniu 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to swego rodzaju 

muzeum przyrodnicze, traktujące o rzece Wiśle, jej środowisku, siedliskach oraz 

gatunkach zwierząt i roślin występujących w jej dolinie. W ten sposób Centrum 

propaguje wiedzę o funkcjonowaniu sieci obszarów chronionych Natura 2000, 

popularyzuje zasady ochrony przyrody i realizuje zadanie edukacji ekologicznej w 

gminie i w regionie 

1.2. Wybrane zadania statutowe jednostki: 

1.2.1 prezentowanie informacji o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, 

1.2.2 organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, zebrań, wystaw, 

konkursów, 

1.2.3 opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych – folderów, ulotek o 

obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, 

1.2.4 tworzenie baz danych o obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, 

1.2.5 tworzenie i udostępnianie zasobu bibliotecznego, 

1.2.6 aktualizacja danych o obszarze na prowadzonej stronie internetowej, 

1.2.7 organizacja corocznych konkursów plastycznych i fotograficznych, 

1.2.8 organizacja wystaw pokonkursowych. 

1.3. W roku 2021 w podsumowaniu konkursu "Podkarpackie Mistrzowskie 

zmiany", zorganizowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Gmina 

Tarnobrzeg otrzymała tytuł Mistrza zmian w kategorii "Zielony region" za projekt: 

Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w 

Tarnobrzegu. 
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1.4. Oferta obejmuje stałą ekspozycję obejmującą m.in.:  

1.4.1 terraria z żywymi przedstawicielami rodzimej herpetofauny – jaszczurkami i 

zaskrońcami, 

1.4.2 tarrarium z żółwiami, 

1.4.3 paludaria z wertykalnym układem roślinnym i wodnym, 

1.4.4 3 potężne 1000-litrowe akwaria z żywymi rybami i skorupiakami wiślanymi 

(ryby nurtu wiślanego, ryba biała, drapieżniki itp.) oraz mniejsze akwaria, 

1.4.5 przestrzenną dioramę obrazującą przekrój siedlisk Tarnobrzeskiej Doliny Wisły 

z preparowanymi zwierzętami i modelami roślin, 

1.4.6 tablice interaktywne prezentujące odgłosy ptaków i ssaków, 

1.4.7 okazy minerałów, przekroje drzew, elementy anatomiczne zwierząt i inne 

eksponaty, związane ze środowiskiem naturalnym 

1.4.8 prezentacje fotografii przyrodniczej na fotoramie, 

1.4.9 gry przyrodnicze i puzzle edukacyjne dla najmłodszych, 

1.4.10 zbiór biblioteczny, dotyczący zagadnień związanych z ochroną przyrody. 

1.5. Wydarzenia w roku 2021, mające na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej: 

1.5.1 konkurs fotograficzny pt. „Ptasia stołówka”, 

1.5.2 konkurs plastyczny pt. „Moja przyrodnicza przygoda”, 

1.5.3 publikacja filmu edukacyjnego Ptasia stołówka, czyli mądre dokarmianie 

ptaków w zimie. Jak zrobić karmnik, 

1.5.4 konkurs fotograficzny pt. „Miłość w przyrodzie, 

1.5.5 seria wydarzeń edukacyjnych w ramach Lata w mieście pn. „Wakacje w 

naturze” (wycieczki, gry, zabawy, warsztaty, filmy) 

1.5.6 warsztaty na Użytku Ekologicznym "Wiślisko pod Kopcem" oraz na terenie 

projektowanego rezerwatu "Dolina Smarkatej" we współpracy z Ligą Ochrony 

Przyrody w ramach projektu "Mała retencja - więcej wody dla przyrody" 

1.5.7 Kwiatowymiana, zrealizowana z inicjatywy rady Kobiet w RCPON 2000 

1.5.8 warsztaty plecenia z papierowej wikliny 
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1.5.9 warsztaty pn. Las w słoiku” 

1.5.10 warsztaty mikroskopowe „Mały biolog” 

1.5.11 wystawa fotograficzna „Kobiece tchnienie” 

1.5.12 publikacja kalendarza tematycznego. 

1.6 Plan finansowy RCPON2000 w 2021 r. 

Plan RCPON2000 – 256 448,00 w tym: wydatki wykonane ogółem – 251 644,50 a 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 69 839,30 zł 

1.7 Stan zatrudnienia w RCPON2000 

W roku 2021 w RCPON2000 zatrudnione były 2 osoby na 1/3 etatu, co daje łącznie 

2/3 etatu: 1 – kierownik jednostki – 1/3 etatu, 2 – stanowisko kadrowo-

administracyjne – 1/3 etatu. 
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REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK 

 
Procedura wyłaniania projektów 
 
 Rozpoczęcie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 r. ogłoszone 

zostało Zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 4 maja 2020 r. w 

sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta 

Tarnobrzega na 2021 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu 

obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok. Procedurę wyłonienia projektów 

przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 

kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. 

 Budżet Obywatelski Miasta Tarnobrzega to środki pieniężne budżetu Miasta Tarnobrzega 

przeznaczone na realizację zgłaszanych i wybieranych przez Mieszkańców Miasta zadań w 

trybie określonym Regulaminem przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Tarnobrzega, który stanowił załącznik do ww. Uchwały. Realizacja budżetu obywatelskiego 

przyjmowała formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z 

budżetu Miasta Tarnobrzega na wskazane przez Mieszkańców propozycje zadań na 2021 rok. 

Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja Mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia 

dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki Budżetu Obywatelskiego służyć 

mają podnoszeniu jakości życia w Tarnobrzegu.  

 Regulamin budżetu obywatelskiego wskazywał, że projektem zgłaszanym do budżetu 

obywatelskiego może być każda inicjatywa obywatelska przyczyniająca się do rozwoju 

Miasta, a w szczególności: 

• budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej, 

• działania mającego na celu poprawę warunków życia Mieszkańców. 

 Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego można było zgłaszać w dwóch kategoriach:  

• projekt ,,mały” - którego koszt szacunkowy wynosił do 10 000 zł, zaś środki przewi-

dziane do rozdysponowania na tę kategorię to 100 000 zł. 

• projekt ,,duży” - którego koszt szacunkowy wynosił powyżej 10 000 zł do wyczerpania 

puli środków przewidzianych do rozdysponowania na tę kategorie projektów. Na rea-

lizację projektów ,,dużych”, przeznaczono kwotę w wysokości 1.495.381,22 zł. 
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 W ramach kategorii „projekty duże” do realizacji mieszkańcy wybrali projekt nr 4 pn. 

„Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej”, na który głosowało najwięcej mieszkańców Tarno-

brzega. Szacunkowy koszt realizacji ww. projektu wynosi 1.495.000,00 zł, co oznacza, że z 

puli środków na realizację projektów dużych pozostało 381,22 zł. 

 W ramach realizacji projektów z kategorii „projekt mały” do realizacji mieszkańcy wybrali 

10 projektów o największej liczbie głosów: 

1) projekt nr 4 - „Budowa boiska do piłki nożnej na ,,Dębowej Polanie” – 603 głosy; 

2) projekt nr 1 - „Bezpiecznie i sucho przy ulicy Bema” – 590 głosów; 

3) projekt nr 6 - „Chodnik przy ul. Olszowej cz.1” – 589 głosów; 

4) projekt nr 7 - „Chodnik przy ul. Olszowej cz.2” – 582 głosy; 

5) projekt nr 10 - „Kącik rekreacyjno-wypoczynkowy na osiedlu Zakrzów - III etap 

zagospodarowania” – 568 głosów; 

6) projekt nr 15 - „Parking na ,,Dębowej Polanie” – 568 głosów; 

7) projekt nr 13 - „Oświetlenie części boiska piłkarskiego przy Centrum Rekreacji 

,,Stawik”” – 450 głosów; 

8) projekt nr 12 - „Kosiarka spalinowa traktorek ogrodowy dla SP nr 8 w Tarnobrzegu, 

os. Wielowieś” – 445 głosów; 

9) projekt nr 14 - „Park rozrywki ,,Stawik” kolejny etap” – 438 głosów; 

10) projekt nr 8 - „Czyste trawniki i chodniki -toalety dla psów na osiedlu ,,Serbinów”” – 

283 głosy. 

 Szacunkowy koszt realizacji ww. 10 projektów wynosi 98.080,00 zł. Oznacza to, że z puli 

środków przeznaczonych na realizację projektów małych pozostaje do wykorzystania 

1.920,00 zł. 

 Zgodnie z harmonogramem zgłaszanie projektów odbywało się w okresie od 25 maja do 

10 lipca 2020 roku. Głosowanie nad projektami zweryfikowanymi pozytywnie, odbyło się 

w terminie od 12 października do 18 października 2020 r. w siedzibie Miasta Tarnobrzega 

w wyznaczonych lokalach. 

 Do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło łącznie 37 projektów ,,małych” do 10 000 zł 

oraz 7 projektów ,,dużych” powyżej 10 000 zł, z czego 9 projektów ,,małych” oraz 1 projekt 
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,,duży” zostało zweryfikowanych negatywnie. Jeden projekt mały został wycofany przez 

wnioskodawcę. Pod głosowanie poddanych zostało 26 projektów ,,małych” oraz 5 projektów 

,,dużych”. Poniższe tabele prezentują zweryfikowane pozytywnie projekty zgłoszone przez 

Mieszkańców w kategorii projektów ,,małych” oraz ,,dużych”. 

 
Tabela 38. Projekty ,,małe” budżetu obywatelskiego na 2021 rok zweryfikowane pozytywnie. 

Nr 
projektu 

Tytuł projektu Opis (na podstawie formularza zgłoszeniowego) 
Przewidywany 

koszt 

1. 
Bezpiecznie i sucho przy ulicy 
Bema (Osiedle Sobów) 

Zadanie przewiduje wykonanie odwodnienia ulicy 
Bema na wysokości sklepu GS na odcinku 40 mb. 

10 000,00 zł 

2. 
Boisko do siatkówki plażowej 
(Osiedle Ocice) 

Zadanie przewiduje wykonanie boiska do siatkówki 
plażowej wraz z ogrodzeniem na ul. Błonie, obok 
siłowni. 

10 000,00 zł 

3. 
Budowa altany przy remizie OSP 
Ocice  (Osiedle Ocice) 

Zadanie przewiduje wykonanie altany drewnianej 
wraz z dachem (blach lub gont), wykonanie podłoża 
drewnianego lub betonowego, zakup klimatyzatora 
do sali głównej OSP. 

10 000,00 zł 

4. 
Budowa boiska do piłki nożnej 
na ,,Dębowej Polanie” (Osiedle 
Zakrzów) 

Zadanie przewiduje budowę boiska do piłki nożnej 
przy ul. Wędkarskiej (Dębowa Polana) na osiedlu 
Zakrzów. Zakres prac: zakup 7000m2 siatki przeciw 
kretom, rozłożenie i zabezpieczenie siatki, zakup i 
montaż urządzeń nawadniających boisko, zakup i 
wysianie specjalnej trawy do obsiewania boisko 
sportowych. 

10 000,00 zł 

5. 

Budowa ogrodzenia oraz 
instalacja lampy solarnej przy 
placu zabaw zlokalizowanym 
przy ulicy Kopernika 4 i 6 
(Osiedle Siarkowiec) 

Zadanie przewiduje instalację lampy solarnej oraz 
wykonanie nowego ogrodzenia panelowego 
dookoła placu zabaw zlokalizowanego przy ul. 
Kopernika 4 i 6. 

10 000,00 zł 

6. 
Chodnik przy ul. Olszowej cz. 1 
(Osiedle Sobów) 

Zadanie przewiduje wykonanie chodnika o 
szerokości 1,5 m na odcinku o długości 35mb w 
pasie drogowym ul. Olszowej. 

9 040,00 zł 

7. 
Chodnik przy ul. Olszowej cz. 2 
(Osiedle Sobów) 

Zadanie przewiduje wykonanie chodnika o 
szerokości 1,5 m na odcinku o długości 35mb w 
pasie drogowym ul. Olszowej. 

9 040,00 zł 

8. 
Czyste trawniki i chodniki - 
toalety dla psów na osiedlu 
,,Serbinów” (Osiedle Serbinów) 

Zadanie przewiduje zakup i montaż na osiedlu 
,,Serbinów” od 5 do 10 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. 

10 000,00 zł 

9. 
Dobre miejsce - centrum 
Mokrzyszowa (Osiedle 
Mokrzyszów) 

Zadanie przewiduje wykonanie placu z kostki o 
powierzchni 14 m2 wraz z chodnikiem o 
powierzchni 10 m2, nasadzenie zieleni oraz montaż 
dwóch ławek parkowych przy ul. Chrobaka obok 
budowanego parkingu. 

10 000,00 zł 
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10. 

Kącik rekreacyjno-
wypoczynkowy na osiedlu 
Zakrzów - III etap 
zagospodarowania (Osiedle 
Zakrzów) 

Zadanie przewiduje ułożenie 8 krótkich chodników 
łączących się głównym placem wyłożonym płytami 
tarasowymi, ułożenie krawężników wokół placu, 
wysypanie kamieniem terenu pomiędzy 
chodnikami i krawężnikami, posadzenie 
niewysokich drzew liściastych szczepionych, np. 
klon, głóg. 

10 000,00 zł 

11. 

Kibicuj na siedząco - zakup 
i montaż krzesełek przy 
Euroboisku na osiedlu 
,,Serbinów” (Osiedle Serbinów) 

Zadanie przewiduje zakup, transport i montaż 60 
sztuk krzesełek w bezpośrednim otoczeniu 
Euroboiska na osiedlu Serbinów, niedaleko szatni. 

10 000,00 zł 

12. 

Kosiarka spalinowa traktorek 
ogrodowy dla SP nr 8 w 
Tarnobrzegu, os. Wielowieś 
(Osiedle Wielowieś) 

Zadanie przewiduje zakup kosiarki spalinowej 
traktorek ogrodowy dla potrzeb utrzymania 
porządku przestrzeni zielonej w otoczeniu Szkoły 
Podstawowej nr 8. 

10 000,00 zł 

13. 

Oświetlenie części boiska 
piłkarskiego przy Centrum 
Rekreacji ,,Stawik” (Osiedle 
Wielowieś) 

Zadanie przewiduje doświetlenie części boiska 
sportowego od strony ,,Centrum Rekreacji Stawik” 
na osiedlu Wielowieś, poprzez montaż dwóch 
słupów oświetleniowych i reflektorów przy rogach 
boiska oraz położenia i podłączenia instalacji 
elektrycznej. 

10 000,00 zł 

14. 
Park rozrywki ,,Stawik” kolejny 
etap (Osiedle Wielowieś) 

Zadanie przewiduje oczyszczenie stawu przy ulicy 
Grobla. 

10 000,00 zł 

15. 
Parking na ,,Dębowej Polanie” 
(Osiedle Zakrzów) 

Zadanie przewiduje ułożenie 200m2 parkingu przy 
ulicy Wędkarskiej (Dębowa Polana). 

10 000,00 zł 

16. 
Promocja walorów 
historycznych osiedla Miechocin 
(Osiedle Miechocin) 

Zadanie przewiduje wykonanie i montaż 4 sztuk 
stylizowanych tablic reklamowych z opisem historii 
osiedla oraz obiektów zabytkowych wraz ze 
zdjęciami zlokalizowanych na terenie osiedla w tym 
m. in.: zabytkowego gotyckiego kościoła p.w. Św. 
Marii Magdaleny, zabytkowego cmentarza na 
,,Piaskach”, zabytkowej kapliczki Matki Boskiej 
Dzikowskiej przy ul. Żniwnej, zabytkowego budynku 
Szkoły Powszechnej przy Placu Akademii 
Miechocińskiej. 

10 000,00 zł 

17. 
Relaks na terenach zielonych 
Skalna Góra - Lasek Buloński - 
ciąg dalszy (Osiedle Przywiśle) 

Zadanie przewiduje dostawę i montaż ławek 
parkowych oraz koszy na trasie zmodernizowanego 
ciągu spacerowego - kontynuacja zadania z roku 
2020. 

10 000,00 zł 

18. 
Remont małej sali i zaplecza 
socjalnego Domu Osiedlowego 
(Osiedle Sielec) 

Zadanie przewiduje remont małej sali i zaplecza 
socjalnego Domu Osiedlowego. Zakres prac: 
ułożenie 35m2 płytek, malowanie ścian i sufitów 
farbą emulsyjną - 75m2, montaż żaluzji w sześciu 
oknach. 

10 000,00 zł 

19. 
Remont ogrodzenia Domu 
Osiedlowego (Osiedle Sielec) 

Zadanie przewiduje wymianę 18 sztuk słupków 
ogrodzeniowych i 18 sztuk przęseł ogrodzeniowych 
o wymiarach 200cm x 150cm przy Domu 
Osiedlowym. 

9 500,00 zł 

20. 
Szach-Mat na świeżym 
powietrzu (Osiedle Serbinów) 

Zadanie przewiduje zakup i montaż dwóch 
betonowych stołów do gry zespołowej na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 10 między budynkami B i D: 
stół do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w 
tenisa stołowego. 

10 000,00 zł 
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21. 
Wykonanie altany ogrodowej na 
placu osiedlowym (Osiedle 
Dzików) 

Zadanie przewiduje wykonanie altany ogrodowej 
na placu trawiastym wraz z wykonaniem stóp 
fundamentowych pod słupy altany w centrum 
osiedla Dzików pomiędzy ulicami Marczaka i 
Tarnowskiego, obok istniejącej siłowni 
napowietrznej. Przedmiotowa altana ogrodowa z 
drewna sosnowego będzie mieć wymiary 4m x 6m. 

10 000,00 zł 

22. 
Wykonanie boiska do piłki 
nożnej i piłki siatkowej (Osiedle 
Sielec) 

Zadanie przewiduje budowę boiska do piłki nożnej i 
piłki siatkowej przy ulicy Kąpielowej. Zakres prac: 
niwelacja terenu, wysypanie piaskiem boisk, 
zasianie trawy, montaż uchwytów do piłki 
siatkowej wraz z siatką. 

10 000,00 zł 

23. 

Zagospodarowanie terenu - 
budowa piaszczystego podłoża 
pod urządzenia street workout 
(Osiedle Siarkowiec) 

Zadanie przewiduje wykonanie nasadzeń oraz 
przygotowanie piaszczystego terenu pod 
urządzenia street workout na placu zabaw przy ul. 
Kopernika 4 i 6. 

10 000,00 zł 

24. 
Zakup urządzenia do street 
workout – kalistenika (Osiedle 
Siarkowiec) 

Zadanie przewiduje zakup urządzeń do street 
workout - kalistenika na placu zabaw 
zlokalizowanym przy ul. Kopernika 4 i 6. 

10 000,00 zł 

25. 

Zakup wyposażenia do 
pomieszczeń w budynku Domu 
Osiedlowego w Tarnobrzegu - 
osiedlu Miechocin (Osiedle 
Miechocin) 

Zadanie przewiduje zakup wyposażenia ruchomego 
do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w 
Tarnobrzegu na osiedlu Miechocin, położonego 
przy Placu Akademii Miechocińskiej - ul. Krzywa 2. 
Proponowany zakup obejmuje: meble kuchenne, 
stół (1szt.), krzesła (4szt.), zastawa stołowa (dla 12 
osób), gablota wewnętrzna (ścienna - 1 szt.), firany 
i zasłony okienne (7 kompletów). 

10 000,00 zł 

26. 
Założenie klombów na Placu 
Bartosza Głowackiego (Osiedle 
Stare Miasto) 

Zadanie przewiduje założenie 2 klombów z 
nasadzeniami wieloletnimi  poprzez montaż donic 
betonowych lub rozbiórkę kostki i ustawienie 
palisad betonowych wypełnionych ziemią na 
terenie Placu Bartosza Głowackiego. 

10 000,00 zł 

 
Tabela 39. Projekty ,,duże” budżetu obywatelskiego na 2021 rok zweryfikowane pozytywnie 

Nr Nazwa projektu Opis projektu Koszt projektu 

1. Budowa chodnika 

Zadanie przewiduje: wykonanie kratek ściekowych na 
poboczu ul. Matki Kolumby Białeckiej, zasypanie rowu 
melioracyjnego oraz w jego miejsce budowę chodnika z 
kostki brukowej. Miejsce realizacji: osiedle Wielowieś. 

156 038,83 zł 

2. 
Budowa dwóch 
profesjonalnych boisk 
do gry w bule 

Zadanie przewiduje budowę dwóch sąsiadujących boisk do 
gry w bule, zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych nad 
Wisłą. Zakres prac: wyznaczenie terenu o wymiarach 
4mx15m dla każdego boiska, położenie agrowłókniny, 
utwardzenie tłuczniem lub żwirem, ustawienie 2 ławeczek, 
stojaka dla rowerów, kosza na śmieci oraz wykonanie 
ogrodzenia. Miejsce realizacji: tereny rekreacyjne nad Wisłą. 

44 750,00 zł 

3. 
Gród Słowiański nad 
Jeziorem 
Tarnobrzeskim 

Zadanie przewiduje budowę Grodu Słowiańskiego z pełną 
infrastrukturą techniczną (oświetlenie, kanalizacja, woda). 
Zabudowa będzie składać się z eliptycznego obwałowania 
grodu z wykonaną palisadą, dwiema wieżami strażniczymi 
(dodatkowo wieże będą pełnić funkcję punktu 
widokowego), bramy wjazdowej z wieżami, budynkiem 
dworu (funkcja gastronomiczna), pięcioma chatami 

1 495 381,00 zł 
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tematycznymi (zbrojownia, kuźnia, chata, pracownie 
tematyczne), placem turniejowym z trybunami i zapleczem 
sanitarnym. Miejsce realizacji: teren przy Jeziorze 
Tarnobrzeskim. 

4. 
Jeszcze widniej, jeszcze 
bezpieczniej 

Zadanie przewiduje wykonanie około 177 słupów 
elektrycznych, 198 opraw elektrycznych oraz 5 projektów 
oświetlenia wraz z wykonaniem. 

1 495 000,00 zł 

5. 

Wykonanie ujęcia wód 
siarczkowych dla 
potrzeb ośrodka 
leczniczo-
rekreacyjnego nad 
Jeziorem 
Tarnobrzeskim 

Zadanie przewiduje opracowanie projektu robót 
geologicznych dla potrzeb budowy ujęcia wód siarczkowych, 
opracowanie planu ruchu zakładu wykonującego roboty 
geologiczne, wykonanie jednego otworu eksploatacyjnego 
ujęcia wód, opracowanie dokumentacji hydrologicznej 
przedstawiającej wyniki prac geologicznych, wraz z ich 
interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia 
zamierzonego celu projektu. Miejsce realizacji: tereny przy 
Jeziorze Tarnobrzeskim (działka ewid. nr 972/6). 

615 000,00 zł 

 

Realizacja wyłonionych projektów 

 W roku 2021 zakończyły się prace inwestycyjne dotyczące 9 projektów ,,małych”, które 

znalazły się w budżecie Miasta Tarnobrzega na 2021. Jeden z projektów pn. ,,Bezpiecznie i 

sucho przy ulicy Bema”, ze względu na skomplikowany charakter robót, został przeniesiony 

do wykonania w 2022 r. Zrealizowane projekty ,,małe” dotyczyły następujących osiedli:  

✓ 1 projekt na osiedlu Serbinów,  

✓ 3 projekt na osiedlu Zakrzów,  

✓ 2 projekty na osiedlu Sobów, 

✓ 3 projekty na osiedlu Wielowieś,  

Zwycięski projekt ,,duży” pn. ,,Jeszcze widniej jeszcze bezpieczniej - budowa 

oświetlenia na terenie miasta Tarnobrzega” nie został zrealizowany w roku 2021. Ogłoszony 

przetarg na realizację przedmiotowego zadania został unieważniony, gdyż złożona oferta 

została odrzucona. Zadanie planowane do realizacji w 2022 r. 

Poniżej zamieszczona tabela, przedstawia zrealizowane projekty ,,małe” w roku 2021. 

 
Tabela 40. Projekty ,,małe” budżetu obywatelskiego zrealizowane w 2021 roku. 

Nr Nazwa zadania Termin realizacji Zakres 
Koszty realizacji 

w zł brutto 

Osiedle Zakrzów 
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1. 
Parking na ,,Dębowej 
Polanie”. 

08.12.2021 r. -
30.12.2021 r. 

Ułożenie 200m2 parkingu z trylinki przy 
ulicy Wędkarskiej (Dębowa Polana). 

19 921,26 zł 
(płatność: 
budżet 
obywatelski + 
bieżące 
utrzymanie 
dróg) 

2. 

Kącik rekreacyjno-
wypoczynkowy na osiedlu 
Zakrzów - III etap 
zagospodarowania. 

29.10.2021 r. -
21.12.2021 r. 

Ułożenie 8 krótkich chodników łączących 
się głównym placem wyłożonym płytami 
tarasowymi, ułożenie krawężników wokół 
placu, wysypanie kamieniem terenu 
pomiędzy chodnikami i krawężnikami, 
posadzenie niewysokich drzew liściastych 
szczepionych, np. klon, głóg, dostawa i 
montaż kuli betonosferycznej. 

44 402,75 zł 
(płatność: 
budżet 
obywatelski:  
10 000 zł brutto 
+ budżet 
osiedlowy:  
34 402,75 zł) 

3. 
Budowa boiska do piłki 
nożnej na ,,Dębowej 
Polanie”. 

05.08.2021 r. - 
13.08.2021 r. 

Zakup i dostawa siatki przeciw kretom, 
zakup trawy, zakup żwiru. 

11 307,79 zł 
(płatność: 
budżet 
obywatelski + 
budżet 
osiedlowy) 

Osiedle Sobów 

4. 
Chodnik przy ul. Olszowej 
cz. 1 (os. Sobów). 

12.08.2021 r. - 
10.09.2021 r. 

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych 
wraz z odwodnieniem na ul. Olszowej. 

9 040,00 zł 

5. 
Chodnik przy ul. Olszowej 
cz. 2 (os. Sobów). 

12.08.2021 r. - 
10.09.2021 r. 

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych 
wraz z odwodnieniem na ul. Olszowej. 

9 040,00 zł 

Osiedle Wielowieś 

6. 
Oświetlenie części boiska 
piłkarskiego przy Centrum 
Rekreacji ,,Stawik”. 

23.12.2021 r. -
29.12.2021 r. 

Dostawa i montaż słupa oświetleniowego  
z podwójną oprawą LED wraz z 
przyłączem. 

9 975,00 zł 

7. 

Kosiarka spalinowa 
traktorek ogrodowy dla SP 
nr 8 w Tarnobrzegu  
,,os. Wielowieś”. 

15.03.2021 r. 

1. Dostawa kosiarki spalinowej traktorka 
ogrodowego model Estate 2084 H STIGA 
ST 500 452cc dla Szkoły Podstawowej nr 8 
na os. Wielowieś w Tarnobrzegu. 
2. Zakup części zamiennych do kosiarki 
spalinowej traktorka ogrodowego dla 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu. 

9 987,00 zł 
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8. 
Park rozrywki ,,Stawik” 
kolejny etap. 

14.04.2021 r. - 
28.05.2021 r. 

Odmulenie i oczyszczenie stawu przy  
ul. Grobla: wydobycie namułu, odłożenie 
namułu na brzegu do wyschnięcia, 
rozplantowanie namułu. 

10 000,00 zł 

Osiedle Serbinów 

9. 
,,Czyste trawniki i chodniki 
- toalety dla psów na 
osiedlu ,,Serbinów” 

24.05.2021 r. 
Zakup i montaż toalet dla psów na osiedlu 
Serbinów. 8 960,55 zł 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA TARNOBRZEGA ZA 2021 ROK 

 
 W 2021 r. Rada Miasta Tarnobrzega VIII kadencji 2018-2023 podjęła 144 uchwały. Dodać 

należy, że na podstawie inicjatywy Prezydenta Miasta podjętych zostało 122 uchwały, 

co stanowi ponad 84% wszystkich uchwał podjętych przez organ stanowiący Miasta 

Tarnobrzega. Z inicjatywy Rady Miasta podjętych zostało 21 uchwał i były to akty 

normatywne dotyczące skarg i petycji. Jedna uchwała została wniesiona przez mieszkańców 

w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i dotyczyła ustanowienia zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego „Zwierzyniec i Jasień”. 

 W całości zrealizowanych zostało 127 uchwały, przy czym 3 z nich zrealizowane zostały 

z uwzględnieniem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Podkarpackiego. W trakcie realizacji 

pozostaje 15 uchwał, które dotyczą aktów normatywnych stanowiących prawo miejscowe, 

stanowiących tryb i zasady realizacji zadań realizowanych przez organ wykonawczy w okresie 

obowiązywania przedmiotowych uchwał. Jedna uchwała jest natomiast uchwałą budżetową 

na kolejny rok. 

 W przypadku 2 uchwał rozstrzygnięcia nadzorczego dokonała Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Rzeszowie, przy czym w całości unieważniona została jedna uchwała, 

w związku z czym nie weszła ona do obrotu prawnego. Kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze RIO 

dotyczyło unieważnienia części uchwały budżetowej na 2022 rok, dotyczącej budżetu 

obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. Rozstrzygnięcie RIO unieważniło część uchwały 

budżetowej Miasta Tarnobrzega w zakresie dotyczącym realizacji budżetu obywatelskiego 

w kategorii projektu dużego oraz wprowadzało do uchwały inne projekty do realizacji 

w ramach wspomnianej kategorii. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do WSA w 

Rzeszowie. Szczegóły wszystkich rozstrzygnięć zamieszczone zostały w poniższej tabeli. 

 
Tabela 41 Stopień realizacji uchwał Rady Miasta Tarnobrzega podjętych w 2021 roku. 

lp. Nr Uchwały Data W sprawie Stopień realizacji 

1. XXXXIX/414/2021 13.01.2021 r. 
zmian w wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

2. XXXXIX/415/2021 13.01.2021 r. Uchwala budżetowa Miasta Tarnobrzega Zrealizowana 

3. XL/416/2021 27.01.2021 r. 
nadania nazwy drodze wewnętrznej po-
łożonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzy-
szów 

Zrealizowana 
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4. XL/417/2021 27.01.2021 r. 
nadania nazwy drodze wewnętrznej po-
łożonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzy-
szów 

Zrealizowana 

5. XL/418/2021 27.01.2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości grun-
towej położonej w Tarnobrzegu przy ul. 
Plażowej obręb Machów stanowiącej 
własność Miasta Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

6. XL/419/2021 27.01.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

7. XLI/420/2021 24.02.2021 r. 

zwolnienia i zwrotu części opłaty pobra-
nej od przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży na terenie miasta 
Tarnobrzega za rok 2021 

Zrealizowana 

8. XLI/421/2021 24.02.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

9. XLI/422/2021 24.02.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

10. XLI/423/2021 24.02.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

11. XLI/424/2021 24.02.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

12. XLI/425/2021 24.02.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

13. XLI/426/2021 24.02.2021 r. 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

14. XLII/427/2021 10.03.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

15. XLII/428/2021 10.03.2021 r. 
zmian w wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

16. XLIII/429/2021 31.03.2021 r. 

określenia zadań na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych przekazy-
wane przez Prezesa Zarządu Funduszu 
samorządom powiatowym w roku 
2021 na realizację zadań z zakresu reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 

Zrealizowana 

17. XLIII/430/2021 31.03.2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powoła-
nia Rady Muzeum przy Muzeum Histo-
rycznym Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

18. XLIII/431/2021 31.03.2021 r. 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pie-
niężnych o charakterze cywilnoprawnym 
oraz określenia warunków dopuszczalno-
ści pomocy publicznej 

Zrealizowana – z 
uwzględnieniem: Wo-
jewoda Podkarpacki 

rozstrzygnięciem nad-
zorczym z dnia 

05.05.2021 r. nr P-
II.4131.2.107.2021 

stwierdził nieważność § 
3 ust. 3, § 5 ust. 1 w 

zakresie słów 
”…uzasadnionym..”, § 5 

ust. 7 

19. XLIII/432/2021 31.03.2021 r. zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega Zrealizowana 
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20. XLIII/433/2021 31.03.2021 r. 
nadania nazwy rondu położonemu 
w Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

21. XLIII/434/2021 31.03.2021 r. 
nadania nazwy drodze wewnętrznej po-
łożonej w Tarnobrzegu, obręb Kajmów 

Zrealizowana 

22. XLIII/435/2021 31.03.2021 r. 
sprzedaży w drodze przetargu nierucho-
mości położonych w Tarnobrzegu przy ul. 
Św. Onufrego 

Częściowo zrealizowa-
na 

23. XLIII/436/2021 31.03.2021 r. 
sprzedaży w drodze przetargu nierucho-
mości położonych w Tarnobrzegu przy ul. 
Litewskiej i Tarninowej 

Zrealizowana 

24. XLIII/437/2021 31.03.2021 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości grun-
towych położonych w Tarnobrzegu obręb 
Sobów, stanowiących własność Miasta 
Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

25. XLIII/438/2021 31.03.2021 r. 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 
w drodze przetargu nieruchomości poło-
żonych w Tarnobrzegu obręb Kajmów 
i obręb Machów 

Zrealizowana 

26. XLIII/439/2021 31.03.2021 r. 
określenia zasad nabywania nieruchomo-
ści 

W stałej realizacji 

27. XLIII/440/2021 31.03.2021 r. 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Tarnobrzeg” w 2021 r. 

Zrealizowana – z 
uwzględnieniem: Wo-
jewoda Podkarpacki 

rozstrzygnięciem nad-
zorczym z dnia 

05.05.2021 r. nr P-
II.4131.2.108.2021 

stwierdził nieważność § 
4 ust. 3 lit. f), w zakre-
sie słów ”…dziko żyją-
cym ... i …dzikich…” 

oraz § 4 ust. 3 lit. g) w 
zakresie słów ”…dziko 

żyjących ... i …dzikich…” 

28. XLIII/441/2021 31.03.2021 r. 
określenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Tarnobrzeg 

W trakcie realizacji – 
program przewiduje 

realizację do 2026 roku 

29. XLIII/442/2021 31.03.2021 r. 

uchwalenia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Tarnobrzeg na lata 2021 - 
2026. 

Zrealizowana 

30. XLIII/443/2021 31.03.2021 r. 
powołania zespołu opiniującego kandy-
datów na ławników w wyborach uzupeł-
niających na kadencję 2020-2023 

Zrealizowana 

31. XLIII/444/2021 31.03.2021 r. 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych 

Zrealizowana 
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32. XLIII/445/2021 31.03.2021 r. 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie ustalenia cen za usługi prze-
wozowe osób i bagażu, uprawnień do 
ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz 
opłat dodatkowych w komunikacji miej-
skiej 

Zrealizowana 

33. XLIII/446/2021 31.03.2021 r. 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 

Zrealizowana 

34. XLIII/447/2021 31.03.2021 r. 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

35. XLIII/448/2021 31.03.2021 r. 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

Zrealizowana 

36. XLIII/449/2021 31.03.2021 r. 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa oraz wyzna-
czenia inkasentów i określenia wynagro-
dzenia za inkaso 

Zrealizowana 

37. XLIII/450/2021 31.03.2021 r. 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy 

Zrealizowana 

38. XLIII/451/2021 31.03.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

39. XLIII/452/2021 31.03.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

40. XLIII/453/2021 31.03.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

41. XLIV/454/2021 16.04.2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 

W stałej realizacji 

42. XLIV/455/2021 16.04.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

43. XLIV/456/2021 16.04.2021 r. 
zmian w wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

44. XLV/457/2021 28.04.2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położo-
nej w Tarnobrzegu przy ul. Leśnej, obręb 
Tarnobrzeg, 

Zrealizowana 

45. XLV/458/2021 28.04.2021 r. 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położnej w Tarnobrzegu, 
obręb Tarnobrzeg, 

Zrealizowana 

46. XLV/459/2021 28.04.2021 r. 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w 
Tarnobrzegu przy ul. Sobowskiej, 

Zrealizowana 
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47. XLV/460/2021 28.04.2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 
2021-2027 oraz określenia szczegółowe-
go trybu i harmonogramu opracowania 
projektu strategii, w tym trybu konsulta-
cji, 

W realizacji 

48. XLV/461/2021 28.04.2021 r. 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 
„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – 
Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” 
w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-
18-033/20, Oś Priorytetowa IX Jakość 
Edukacji i Kompetencji w regionie, Dzia-
łanie 9.4 Poprawa Jakości Kształcenia 
Zawodowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

W realizacji 

49. XLV/462/2021 28.04.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

50. XLV/463/2021 28.04.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

51. XLV/464/2021 28.04.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

52. XLV/465/2021 28.04.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

53. XLV/466/2021 28.04.2021 r. rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

54. XLV/467/2021 28.04.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

55. XLV/468/2021 28.04.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

56. XLV/469/2021 28.04.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

57. XLV/470/2021 28.04.2021 r. 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega. 

Zrealizowana 

58. XLVI/471/2021 26.05.2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zwiększenia 
wysokości środków finansowych na bie-
żące funkcjonowanie Placówki Opiekuń-
czo – Wychowawczej – Rodzinny Dom 
dziecka w Tarnobrzegu, ul Słoneczna 17 

Zrealizowana 

59. XLVI/472/2021 26.05.2021 r. 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego 

Zrealizowana 

60. XLVI/473/2021 26.05.2021 r. 
nadania nazwy rondu położonemu w 
Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

61. XLVI/474/2021 26.05.2021 r. 
nadania nazwy drodze wewnętrznej po-
łożonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów 

Zrealizowana 

62. XLVI/475/2021 26.05.2021 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości grun-
towych położonych w Tarnobrzegu obręb 
Sobów, stanowiących własność Miasta 

Zrealizowana 
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Tarnobrzega 

63. XLVI/476/2021 26.05.2021 r. 
uzupełniających wyborów ławników do 
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na 
kadencję 2020-2023 

Zrealizowana 

64. XLVI/477/2021 26.05.2021 r. 
upoważnienia Prezydenta Miasta Tarno-
brzega do ustalenia stawek opłaty wjaz-
dowej nad Jezioro Tarnobrzeskie 

Zrealizowana 

65. XLVI/478/2021 26.05.2021 r. zmian w budżecie na 2021 roku Zrealizowana 

66. XLVI/479/2021 26.05.2021 r. zmian w budżecie na 2021 roku Zrealizowana 

67. XLVI/480/2021 26.05.2021 r. 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

68. XLVII/481/2021 30.06.2021 r. 
udzielenia wotum zaufania dla Prezyden-
ta Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

69. XLVII/482/2021 30.06.2021 r. 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego z wykonania budżetu 
Miasta Tarnobrzega za 202 rok 

Zrealizowana 

70. XLVII/483/2021 30.06.2021 r. 
udzielenia Prezydentowi Miasta Tarno-
brzega absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok 

Zrealizowana 

71. XLVII/484/2021 30.06.2021 r. 
zmieniająca uchwała w sprawie określe-
nia warunków, trybu udzielania i rozli-
czania dotacji służących rozwojowi sportu 

W stałej realizacji 

72. XLVII/485/2021 30.06.2021 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia 
w drodze przetargu nieruchomości grun-
towej położonej w Tarnobrzegu obręb 
Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

73. XLVII/486/2021 30.06.2021 r. 

zasad udzielania dotacji celowej z budże-
tu Miasta Tarnobrzega spółkom wodnym 
trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji celowej i jej rozliczania 

Zrealizowana 

74. XLVII/487/2021 30.06.2021 r. 
nadania statutu Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. dr Michała Marczaka w Tar-
nobrzegu 

Zrealizowana – z 
uwzględnieniem: Wo-
jewoda Podkarpacki 

rozstrzygnięciem nad-
zorczym z dnia 

04.08.2021 r. nr P-
II.4131.2.183.2021 

stwierdził nieważność § 
2 ust. 2, § 8, § 15, § ust. 
1 w zakresie słów ”…orz 
innych źródeł…” i ust. 2, 

§ 18 ust. 1 

75. XLVII/488/2021 30.06.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

76. XLVII/489/2021 30.06.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

77. XLVII/490/2021 30.06.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 
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78. XLVII/491/2021 30.06.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

79. XLVIII/492/2021 19.07.2021 r. 

przyjęcia realizacji programu polityki 
zdrowotnej pn: „program szczepień prze-
ciwko grypie dla mieszkańców Tarno-
brzega powyżej 60 roku życia na lata 
2021-2025” 

W trakcie realizacji 

80. XLVIII/493/2021 19.07.2021 r. 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Mieście Tarnobrzeg w roku szkolnym 
2021/2022 

Zrealizowana 

81. XLVIII/494/2021 19.07.2021 r. 
zmiany przebiegu istniejącej drogi powia-
towej ul. M. Dąbrowskiej zlokalizowanej 
na terenie Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

82. XLVIII/495/2021 19.07.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

83. XLVIII/496/2021 19.07.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

84. XLVIII/497/2021 19.07.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

85. XLVIII/498/2021 19.07.2021 r. 
zmian w wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

86. XLIX/499/2021 2.08.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

87. L/500/2021 29.09.2021 r. 
przyjęcia projektu zmian w Regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

88. L/501/2021 29.09.2021 r. 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości  położo-
nej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg 

W trakcie realizacji 

89. L/502/2021 29.09.2021 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów usługowo- pro-
dukcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, 
Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w 
Tarnobrzegu 

W trakcie realizacji 

90. L/503/2021 29.09.2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielo-
nych publicznym i niepublicznym przed-
szkolom, innym formom wychowania 
przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom 
podstawowym, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny i placówkom pro-
wadzonym na terenie Miasta Tarnobrze-
ga, trybu kontroli prawidłowości pobra-
nia i wykorzystania tych dotacji oraz 
terminu i sposobu rozliczenia ich wyko-
rzystania 

Zrealizowana 

91. L/504/2021 29.09.2021 r. 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 
stanowiącego regionalną pomoc inwe-
stycyjną 

Zrealizowana 

92. L/505/2021 29.09.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

93. L/506/2021 29.09.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

94. L/507/2021 29.09.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

95. L/508/2021 29.09.2021 r. 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 
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96. L/509/2021 29.09.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

97. L/510/2021 29.09.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

98. L/511/2021 29.09.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

99. L/512/2021 29.09.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

100. LI/513/2021 27.10.2021 r. 

przyjęcia do realizacji Programu psycho-
logiczno-terapeutycznego dla osób stosu-
jących przemoc rodzinie „Moja zmiana 
szansą dla mojej rodziny na rok 2022” 

W trakcie realizacji 

101. LI/514/2021 27.10.2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określe-
nia zadań na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przekazywane 
przez Prezesa Zarządu Funduszu samo-
rządom powiatowym w roku 2021 na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

Zrealizowana 

102. LI/515/2021 27.10.2021 r. 

zawarcia porozumienia międzygminnego 
w sprawie współdziałania celem realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tar-
nobrzeg 

Zrealizowana 

103. LI/516/2021 27.10.2021 r. 

utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą „Tarnobrzeskie 
Centrum Seniora”, nadania jej statutu i 
wyposażenia w majątek 

Zrealizowana 

104. LI/517/2021 27.10.2021 r. 
ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie 
budżetu obywatelskiego Miasta Tarno-
brzega 

Zrealizowana 

105. LI/518/2021 27.10.2021 r. zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega Zrealizowana 

106. LI/519/2021 27.10.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

107. LI/520/2021 27.10.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

108. LI/521/2021 27.10.2021 r. 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Zrealizowana 

109. LI/522/2021 27.10.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

110. LI/523/2021 27.10.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok 

W trakcie realizacji: z 
uwzględnieniem: RIO w 
Rzeszowie Uchwałą nr 

XXVIII/1928/2021 z 
dnia 23.11.2021r. 

wskazała nieprawidło-
wości stanowiące niei-
stotne naruszenie pra-
wa, polegające na za-

stosowaniu w budżecie 
dochodów w rozdziale 
83154 bez jednoznacz-
nego ustalenia, w tym 
zakresie szczególnych 
zasad wykonywania 
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budżetu. RMT w dniu 
24.11.2021 r. podjęła 

Uchwałę nr 
LII/535/2021, w której 
ustalono szczegółowe 
zasady wykorzystania 
budżetu, eliminując 
wskazane przez RIO 

naruszenie. 

111. LI/524/2021 27.10.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

112. LI/525/2021 27.10.2021 r. zmiany w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

113. LI/526/2021 27.10.2021 r. 
zmian w wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

114. LII/527/2021 24.11.2021 r. 
zmiany statutu Samorządowego Centrum 
Usług Wspólnych w Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

115. LII/528/2021 24.11.2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określe-
nia zadań na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przekazywane 
przez Prezesa Zarządu Funduszu samo-
rządom powiatowym w roku 2021 na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

Zrealizowana 

116. LII/529/2021 24.11.2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości grunto-
wej położonej w Tarnobrzegu, obręb 
Tarnobrzeg 

Zrealizowana 

117. LII/530/2021 24.11.2021 r. 

przyjęcia Programu współpracy Miasta 
Tarnobrzega z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

Zrealizowana 

118. LII/531/2021 24.11.2021 r. 
ustalenia rozkładu godzin aptek ogólno-
dostępnych działających na terenie Mia-
sta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

119. LII/532/2021 24.11.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

120. LII/533/2021 24.11.2021 r. 
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta 
Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

121. LII/534/2021 24.11.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

122. LII/535/2021 24.11.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

123. LII/536/2021 24.11.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

124. LII/537/2021 24.11.2021 r. 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

125. LII/538/2021 24.11.2021 r. 
utworzenia zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Zwierzyniec i Jasień” 

Zrealizowana 
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126. LII/539/2021 24.11.2021 r. 

uchylenia uchwały XIX/289/2008 Rady 
Miasta Tarnobrzega z dnia 27.03.2008 r. 
w sprawie ustanowienia tytułu „Honoro-
wy Obywatel Miasta Tarnobrzeg” 

Zrealizowana 

127. LII/540/2021 24.11.2021 r. 

ustanowienia tytułów honorowych: „Ho-
norowy Obywatel Miasta Tarnobrzega” 
oraz „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega” 
oraz regulaminu ich nadawania i pozba-
wiania 

Zrealizowana 

128. LIII/541/2021 17.12.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

129. LIV/542/2021 29.12.2021 r. 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Mia-
sta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

130. LIV/543/2021 29.12.2021 r. uchwały budżetowej na 2022 rok 

Kolegium RIO w Rze-
szowie uchwałą nr 

VII/535/2022 z dnia 
01.02.022 r. stwierdziło 

nieważność w części 
dot. budżetu obywatel-

skiego – projektu 
„Miejskie chodniki – 

przyjazne i bezpieczne”. 
W związku z uchwałą nr 

LVII/597/2022 Rady 
Miasta Tarnobrzega z 

dnia 30.03.2022 r. 
wniesiono skargę do 
WSA w Rzeszowie na 

w/w uchwałę RIO 

131. LIV/544/2021 29.12.2021 r. 

uchwalenia Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narko-
mani na 2022 rok 

W trakcie realizacji 

132. LIV/545/2021 29.12.2021 r. 

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej oraz 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszi-
ca w Tarnobrzegu 

Zrealizowana 

133. LIV/546/2021 29.12.2021 r. 
zmiany nazwy placu położonego w Tar-
nobrzegu 

Zrealizowana 

134. LIV/547/2021 29.12.2021 r. 
zmiany Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Mia-
sta Tarnobrzega” 

W stałej realizacji 

135. LIV/548/2021 29.12.2021 r. 

zmieniająca uchwałę w spawie zmiany 
wieloletniego planu rozwoju moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych będących w posiadaniu Tarno-
brzeskich Wodociągów Spółka z o. o. na 
lata 2017-2023 

W trakcie realizacji 

136. LIV/549/2021 29.12.2021 r. 

zmiana Uchwały nr XLV/460/2021 Rady 
Miasta Tarnobrzega z dnia 28.04.2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na 
lata 2021-2027 oraz określenia szczegó-
łowego trybu i harmonogramu opraco-
wania projektu strategii, w tym trybu 
konsultacji 

W trakcie realizacji 
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137. LIV/550/2021 29.12.2021 r. 
zmieniająca uchwałę nr XI/106/03 w 
sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg 
gminnych 

Zrealizowana 

138. LIV/551/2021 29.12.2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok Zrealizowana 

139. LIV/552/2021 29.12.2021 r. 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Tarnobrzega 

Zrealizowana 

140. LIV/553/2021 29.12.2021 r. 
Wydatku budżetu miasta na prawach 
powiatu, które nie wygasają z upływem 
roku 

Zrealizowana 

141. LIV/554/2021 29.12.2021 r. rozpatrzenie petycji Zrealizowana 

142. LIV/555/2021 29.12.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

143. LIV/556/2021 29.12.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 

144. LIV/557/2021 29.12.2021 r. rozpatrzenia skargi Zrealizowana 
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EDUKACJA 

 

Przedszkola 

 
 Na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonuje 14 przedszkoli. Poniższa tabela zawiera dane 

dotyczące liczby uczniów oraz nauczycieli i pracowników zatrudnionych w poszczególnych 

przedszkolach. 

 
Tabela 42. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2021 rok – przedszkola. 

L.p. Nazwa jednostki 
Liczba 

uczniów SIO* 
30.09 

Liczba etatów 
nauczycielskic

h AO ** 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba osób) 
AO** 

Liczba etatów 
administracji 

i obsługi 
AO** 

1 Przedszkole Nr 1 93 9,61 12 10 

2 Przedszkola Nr 2 84 9,41 14 11 

3 Przedszkole Nr 3 96 8,45 13 12,5 

4 Przedszkole Nr 4 100 9,45 12 11 

5 Przedszkole Nr 5 89 9,05 13 12,5 

6 Przedszkole Nr 6 83 9,05 12 12 

7 Przedszkole Nr 7 120 13,25 17 12 

8 Przedszkole Nr 8 63 5,89 9 8,5 

9. Przedszkole Nr 9 78 21,56 25 6 

10. Przedszkole Nr 12 99 8,35 11 7,5 

11. Przedszkole Nr 13 99 9,21 17 12 

12. Przedszkole Nr 15 124 12,45 17 17 

13. Przedszkole Nr 17 92 8,64 12 12 

14. Przedszkole Nr 18 62 6,61 10 10,5 

* Dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej 
** Dane na podstawie Arkuszy Organizacyjnych 

 
OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLI 

W 2021 roku oferta edukacyjna przedszkoli zawierała następujące elementy: 

• korzystanie z aplikacji iPrzedszkole na Platformie Innowacyjny Tarnobrzeg. Rodzice 

mają łatwy dostęp do informacji, możliwość kontaktu z nauczycielami, korzystanie 

z aplikacji podczas nauki zdalnej; 

• systematyczne zajęcia edukacyjno- wychowawcze i zabawy zgodnie z programem 

min: rozwijanie mowy, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, techniczne, 

komputerowe, muzyczne, ruchowe oraz język angielski i religia; 
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• organizowanie edukacji włączającej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

• udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci; 

• organizacja uroczystości; 

• zajęcia umuzykalniające- rytmika dla dzieci;  

• prowadzenie stołówek przedszkolnych i serwowanie wyżywienia dla dzieci. 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH 

• „Mały miś w świecie wielkiej literatury” - ogólnopolski projekt edukacyjny celem, 

którego jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, 

przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, 

bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i zagranicą. Program realizowany w modułach 

zaproponowanych przez organizatorów. 

• Ogólnopolski program „Cała Polska czyta dzieciom” – kampania mająca na celu 

propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną 

metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, 

społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: 

kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów 

reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne - 

realizacja we wszystkich grupach wiekowych przez okres całego roku szkolnego. 

• Ogólnopolski program zdrowotno – profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”. 

Celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, 

asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, 

w przypadku bezpośredniego kontaktu z  osobami palącymi. 

• Realizacja elementów ogólnopolskiego programu „Chronimy dzieci” - cykli zajęć 

edukacyjno – profilaktycznych na temat ochrony przed przemocą 

i wykorzystywaniem oraz unikania zagrożeń w Internecie. 

• Program „Przedszkole promujące zdrowie” - celem jest organizowanie warunków 

umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości 
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o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie 

sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. 

Program ten obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa i zdrowia w życiu naszych 

wychowanków. 

• Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi przyjaciele natury”. Celem programu 

jest kształtowanie świadomości zdrowotnej i ekologicznej dzieci oraz rodziców. 

Dbałość o zdrowie dzieci poprzez propagowanie zdrowego żywienia oraz zdrowego 

trybu życia . 

• Prozdrowotny i proekologiczny program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”. 

• Realizacja szeregu działań, przedsięwzięć w ramach przynależności do Sieci Szkół 

i Przedszkoli Promujących Zdrowie. 

• Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”. 

• Program nauki j. angielskiego „Dwujęzyczny przedszkolak”. 

• Program terapii logopedycznej. 

• Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

• Program realizowany przy współpracy z Sanepidem „Skąd się biorą produkty 

ekologiczne?”  

• Program autorski - „Matematyka dla smyka” 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

• Dofinansowanie obiadów przez MOPR. 

• Przekazanie w ramach pomocy dla dzieci i ich rodzin produktów pozyskanych z Banku 

Żywności. 

• Regionalny konkurs plastyczny pod patronatem Tygodnika Nadwiślańskiego 

i Zakładów Chemicznych „Siarkopol” ,,Od ziarna aż po plon”  

• Zbiórka karmy dla zwierząt z tarnobrzeskich schronisk. 

• Zbiórki zabawek dla Domu Dziecka w Skopaniu oraz w Tarnobrzegu. 

• Akcji „Góra grosza”. 

• Zbiórka pluszaków w ramach akcji „Misie Ratownisie”. 

• Zbiórka nakrętek na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. 
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DZIAŁANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI, OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA  

 

W 2021 roku dyrektorzy i pracownicy przedszkoli zapewniali bezpieczne i higieniczne 

warunki pobytu dzieci w przedszkolach, a także bezpieczne i higieniczne warunki 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkola na terenie ogrodów 

przedszkolnych. 

 Przedszkola w miarę możliwości i pomimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemicznej 

w Polsce organizowały i brały udział w kampaniach społecznych oraz w propagowaniu 

aktywności społecznej, sprzyjających rozwojowi postaw charytatywnych w stosunku do osób 

wymagających pomocy i wsparcia poprzez: 

• rozpowszechnianie informacji o prawach i obowiązkach w świetle obowiązujących 

przepisów prawa, spotkanie z sędzią, prelekcja o prawach dziecka z okazji 

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka (listopad 2021); 

• Dzień Przedszkolaka”- udział w wewnątrzprzedszkolnych obchodach (wrzesień 2021); 

• rozmowy, pogadanki na temat bezpieczeństwa w domu, na ulicy, podczas wyjazdu, 

a także przemocy w rodzinie - dzieci dowiedziały się jak w takiej sytuacji powinno 

i należy się zachować; 

• cykliczne spotkania z policjantem - dzielnicowym, na temat bezpieczeństwa w domu, 

na ulicy, podczas wyjazdu, a także przemocy w rodzinie -dzieci dowiedziały się jak 

w takiej sytuacji powinno i należy się zachować; 

• udział w Akcji Sprzątania Świata „Myślę, więc nie śmiecę” – Polska 2021– kampania 

społeczna organizowana we współpracy z Prezydentem Tarnobrzega (wrzesień 2021); 

• wspólne spotkania rodzinne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty – online. 

Relacje i fotoreportaże z uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziny – on-line na 

stronach internetowych przedszkoli; 

W roku 2021 zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci 

w przedszkolach i poza nim poprzez przestrzeganie wewnętrznych procedur w tym zakresie 

(odbierania i przyprowadzania dzieci, stosowanie zasad bezpieczeństwa zabaw na placu 

zabaw, procedur bezpieczeństwa, w tym Procedur bezpieczeństwa w czasie zagrożenia 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifwrC5mObfAhUMZFAKHQueDuMQFjACegQIBhAK&url=http%3A%2F%2Fwww.zswolbrom.pl%2Fszkola%2F144-20-listopada-miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka&usg=AOvVaw1XU_hVfsoXXWb2QUnwof1w
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifwrC5mObfAhUMZFAKHQueDuMQFjACegQIBhAK&url=http%3A%2F%2Fwww.zswolbrom.pl%2Fszkola%2F144-20-listopada-miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka&usg=AOvVaw1XU_hVfsoXXWb2QUnwof1w
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epidemicznego w  związku z emisją Covid-19 w przedszkolach w Tarnobrzegu) poprzez 

następujące działania: 

• prowadzenie zajęć, pogadanek i prelekcji na temat czynników warunkujących 

bezpieczeństwo, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków 

wynikających z  poszanowania drugiego człowieka; 

• naukę dzieci przestrzegania zasad higieny, aby ograniczyć ryzyko zakażenia Covid-19 

poprzez: prowadzenie zajęć, pogadanek, instruktaż dokładnego mycia rąk (jest on 

umieszczony w każdej łazience) stosowania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, 

zachowanie bezpiecznej odległości, unikania dotykania oczu, nosa, ust. (wpisy 

do dzienników, obserwacja), 

• wspieranie działań dotyczących promocji zdrowego życia m.in. poprzez tworzenie 

dzieciom warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia. 

W ciągu całego roku dzieci uczyły się dbać o swoje zdrowie – zarówno w sytuacjach 

codziennych, nadarzających się okazjach, jak i zaplanowanych poprzez zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze oraz zabawy. Pyszne zdrowe śniadanka – przez okres całego roku raz 

w tygodniu przedszkolaki miały możliwość własnego komponowania zdrowych kanapek 

podczas śniadań typu „szwedzki stół”. Dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach gimnastycznych 

oraz korzystały ze świeżego powietrza podczas zabaw na ogrodzie przedszkolnym. Dzieci 

miały zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze –leżakowanie, 

dzieci starsze –zajęcia relaksacyjne i wyciszające. 

 W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych natychmiast nauczyciele informowali 

o tym rodziców/ opiekunów prawnych. Personel przedszkola codziennie sprawdzał, czy 

urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia 

dziecka. Nauczyciele, wychodząc z  dziećmi do ogrodu przedszkolnego sprawdzali, czy furtka i 

brama przedszkolna są odpowiednio zabezpieczone i zamknięte, sprawdzali czy stan 

znajdujących się na ogrodzie przedszkolnym urządzeń technicznych stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa dzieci. Podczas zabaw w ogrodzie nauczyciel nie oddalał się od swojej grupy. 

Nauczyciele zapoznawali dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz 

uczestnictwa w grach i zabawach na terenie ogrodu przedszkolnego i podczas korzystania 

ze sprzętu ogrodowego. Nauczyciele przestrzegali ustalonych zasad reżimu sanitarnego.  
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 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tarnobrzegu, w ramach 

której:  

• dzieci 5, 6 – letnie we wrześniu były poddawane badaniom logopedycznym w celu 

wykrycia ewentualnych wad wymowy. Przedszkolaki, które wymagały pomocy 

logopedycznej były nią objęte uczestnicząc w zajęciach ze specjalistą – logopedą 

organizowanych regularnie w przedszkolach przez cały rok szkolny, 

• prowadzenie rozmów w sprawach wychowawczych, podejmowanie wspólnych dróg 

postępowania i współpracy. W kilku przypadkach pokierowanie rodziców do Poradni 

w celu dodatkowej współpracy z psychologiem. 

• Rozpropagowanie informacji o „Niebieskim telefonie” działającym w Poradni 

Psychologiczno– Pedagogicznej w Tarnobrzegu 

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu: 

• pomoc i udzielanie porad, wsparcie materialne naszych podopiecznych; 

• realizacja programów: Programu wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej 

na lata 2018 – 2022” „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2022”; 

• udział w posiedzeniach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Tarnobrzegu w celu podjęcia próby rozwiązania 

problemów występujących w rodzinie. 

Działania w zakresie dydaktyki i wychowania 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w 2021 roku w przedszkolach polegała na: 

•  rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych; 

• wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych; 

• rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była z inicjatywy nauczycieli 

w poszczególnych grupach wiekowych. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była w szczególności dzieciom: 
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• z zaburzeniami komunikacji językowej; 

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

• z niepowodzeniami edukacyjnymi; 

• z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny; 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była: 

• w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem; 

• w formie zajęć specjalistycznych; 

• w trakcie zajęć rozwijających uzdolnienia; 

• w formie porad i konsultacji. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana była we współpracy: 

• z rodzicami dzieci w formie porad, konsultacji; 

• z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu.  

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – organizowane były dla dzieci z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

• zajęcia logopedyczne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy. W poradni 

z pomocy logopedy korzystają dzieci z głębszymi wadami wymowy, zaś na terenie 

przedszkola pozostałe dzieci wyłonione podczas badań przesiewowych w miesiącu 

wrześniu; 

• zajęcia rozwijające uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; 

• porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia; 

• bieżąca praca nauczyciela z dzieckiem. 

Kontynuacja terapii pedagogicznej i logopedycznej na terenie domu według otrzymywanych 

wskazówek. Stosowanie wzmocnień pozytywnych dla tych rodzin.  

Wspomaganie rozwoju dzieci z orzeczeniami – realizacja zaleceń zawartych w opiniach 

i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno 

– Pedagogiczną. 
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Działalność przedszkoli w zakresie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w związku 

z orzeczeniami dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu; realizowana jest pomoc psychologiczno - 

pedagogicznej dla w/w dzieci uwzględniająca zalecenia zawarte w orzeczeniu tj.: 

• opracowano indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne; 

• zatrudniono dodatkowo specjalistów – rehabilitanta, psychologa, surdopedagoga; 

• prowadzone są zgodnie z zaleceniami zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne 

na terenie przedszkola: 

• zajęcia z rehabilitantem tj.:  

− z tyflopedagogiem,  

− z surdopedagogiem 

− zajęcia logopedyczne, 

− wpierające dziecko autystyczne 

− korekcyjno –kompensacyjne. 

Współpraca z rodzicami polegała na: 

- wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych; 

- spotkaniach z rodzicami dzieci o trudnym zachowaniu – udzielenie porad, specjalistycznych 

konsultacji psychologicznych, rozmowy z nauczycielami, prowadzenie rozmów w sprawach 

wychowawczych, podejmowanie wspólnych dróg postępowania i współpracy. 

Praca wychowawczo – dydaktyczna opiera się również na założeniach planu rocznego: 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych: 

• Wykorzystywanie wniosków z poprzednich ewaluacji w celu podnoszenia jakości pracy 

przedszkoli. 

• Podejmowanie działań zmierzających do poznania umiejętności i możliwości każdego 

dziecka poprzez prowadzenie obserwacji dzieci. 
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• Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dzieci.  

• Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim dzieciom, które tej 

pomocy potrzebują – prowadzenie dla każdego dziecka objętego PP teczki pracy 

z dzieckiem. 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych: 

• Stosowanie podczas zajęć programów multimedialnych/aplikacji, nagrań 

dźwiękowych, audycji/słuchowisk. Dzieci miały możliwość oglądania prezentacji 

multimedialnych, na żywo uczestniczyły w spotkaniu z misiem Teedym. 

• Dzieciom wskazuje się prawidłowe wzorce korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych (np. wykorzystując karty obrazkowe w kącikach komputerowych 

w salach). 

• Nauczyciel wspomaga dziecko w nabywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności 

w zakresie posługiwania się urządzeniami technicznymi. Pozwala uświadamiać 

dzieciom, jakie zagrożenia płyną z Internetu. 

• Nauczyciele stosują w pracy z dziećmi zabawy z wykorzystaniem maty edukacyjnej 

do kodowania. 

 

Kształtowanie kompetencji kluczowych: 

Porozumiewanie się w języku ojczystym – kompetencja ta rozwijana jest u dzieci poprzez: 

ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, rozwijano słuch fonematyczny 

i wdrażano do wyrazistego mówienia. Dzieci wykazują się umiejętnością słuchania innych 

i mówienia tak, aby inni rozumieli. Większość dzieci poprawnie wypowiada się pod 

względem gramatycznym, składniowym i logicznym. Potrafią w skupieniu słuchać czytanych 

baśni, bajek, opowiadań i wierszy, a potem wypowiadać się na ich temat. Potrafią podzielić 

zdanie na kilka wyrazów, wyrazy na sylaby, wyodrębniają także pierwszą i ostatnia głoskę, 

z podanych sylab potrafią złożyć wyraz.  

Porozumiewanie się w językach obcych – dzieci uczestniczyły 2 razy w tygodniu w nauce 

j. angielskiego. 
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Kompetencje matematyczne na etapie wychowania przedszkolnego realizowane 

są w postaci rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego. 

Przez dostarczanie odpowiednich środków dydaktycznych (liczmany, materiał przyrodniczy, 

gry dydaktyczne, literatura) oraz korzystając z nadarzających się okazji realizowano obszar 

edukacji matematycznej – korzystałam ze scenariuszy Gruszczyk – Kolczyńskiej rozwijając 

myślenie matematyczne. Dzieci zdobyły orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, 

poznały figury geometryczne, cechy wielkościowe przedmiotów (wielkość, długość, 

szerokość, wysokość), porządkowały , klasyfikowały zbiory na podstawie cech jakościowych, 

poznały liczby naturalne i cyfry, rozumieją, że można je porządkować, porównywać, dodawać 

i odejmować, określały ciężar przedmiotów, porównywały pojemność naczyń, przyswoiły 

sekwencje czasowe. 

Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do opanowania, 

wykorzystywania 

 i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody - dzieci poznały 

i nazywały drzewa owocowe; poznawały warzywa i owoce różnymi zmysłami, uczyły się 

rozpoznawać drzewa (dąb, klon, jesion, olchę, kasztanowiec, jarzębinę) 

po charakterystycznych liściach oraz poznawać skarby jesieni ,poznały rodzaje grzybów, 

zasady zdrowego odżywiania, poznały zmiany w przyrodzie zachodzące  we wszystkich 

porach roku, nazywały zjawiska atmosferyczne, poznały niektóre gatunki zwierząt leśnych 

oraz ptaków,  zwierzęta domowe oraz dziko żyjące. Z okazji Dnia Ziemi dzieci zasadziły 

drzewko w ogrodzie przedszkolnym. 

Umiejętność uczenia się – przedszkole to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem się, 

świadomym i ukierunkowanym na osiągnięcie konkretnych celów. Poprzez odpowiedni 

dobór metod i form pracy indywidualnej i zespołowej dzieci uczestniczyły w zabawach 

badawczych, próbowały wyciągnąć wnioski z zaobserwowanych zjawisk, reagowały na sygnał 

dźwiękowy; ćwiczyły z wykorzystaniem sprzętu do ćw. korekcyjnych i chusty animacyjnej, 

krążków, woreczków, piłek, chustek. Zabawy i ćwiczenia prowadzone były w oparciu 

o metody: Wlaźnik, Laban. 

Kompetencje społeczne i obywatelskie. Rozwijanie tej kompetencji odbywa się 

w codziennych sytuacjach w przedszkolu. Pełnienie dyżurów w przedszkolu i zakresu 

obowiązków z nim związanych: uczenie dzieci patriotyzmu i rozumienie ich znaczenia dla 

tożsamości narodowej, udział w akcjach charytatywnych. Dzieci wdrażane są do stosowania 
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zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zachowania się podczas różnorodnych sytuacji, 

przygotowywanie uroczystości. 

Inicjatywność i przedsiębiorczość. Treści z tego zakresu były realizowane między innymi 

przez następujące działania: samodzielne zabawy doświadczalne, eksperymentowanie, 

eksplorowanie(np. robienie kanapek, malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie, 

układanie klocków), codzienne zabawy na placu zabaw i w sali w kącikach zainteresowań. 

Dzieci współpracowały podczas wykonania prac w parach, grupach i w zespołach. Pozwoliło 

im to działać i poczuć odpowiedzialność za ostateczny efekt swoich działań. 

Świadomość i ekspresja kulturalna - dzieci rysowały kredkami świecowymi, pastelowymi, 

kredą, lepiły z plasteliny, masy solnej i wylepiały, wycinały nożyczkami, tworzyły z materiału 

przyrodniczego i mozaiki geometrycznej, poznały nowe techniki plastyczne: „mokre 

w mokrym”, collage, malowały farbami, pastą do zębów; oglądały reprodukcje obrazów, 

poznały muzykę i nazwę tańców towarzyskich, narodowych, ludowych i patriotycznych, 

poznały kolędy i pastorałki, rozwijały pamięć muzyczną, śpiewały solo i w grupie, grały 

na instrumentach, tańczyły różne układy do muzyki klasycznej i rozrywkowej. 

 

Szkoły podstawowe 

Miasto Tarnobrzeg realizując zadania gminy jest organem prowadzącym dla ośmiu 

obwodowych szkół podstawowych są to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera 

z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jana Kochanowskiego 1, Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Mikołaja Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, Szkoła 

Podstawowa nr 6 im. Akademii Miechocińskiej z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Adama 

Mickiewicza 86, Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego z siedzibą 

w Tarnobrzegu przy ul. Henryka Sienkiewicza 215, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława 

Piętaka z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Piętaka 53, Szkoła Podstawowa nr 9 

im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Wiejskiej 4, Szkoła Podstawowa nr 10 im 

Janusza Korczaka z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Marii Dąbrowskiej 10, Szkoła 

Podstawowa nr 11 im. Wincentego Buczka z siedziba w Tarnobrzegu przy ul. Olszowej 1.  

 

Tabela 43.  Informacja dotycząca stanu oświaty za 2021 rok - szkoły podstawowe. 

Lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Liczba etatów Liczba Liczba etatów 
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Sio 30.09* nauczycielskich 
AO ** 

nauczycieli 
(liczba osób) 

AO** 

administracji i 
obsługi AO** 

1 Szkoła Podstawowa nr 3 636 100,17 90 21,75 
2 Szkoła Podstawowa nr 4 514 71,82 70 15,5 
3 Szkoła Podstawowa nr 6 151 21,10 27 2,75 
4 Szkoła Podstawowa nr 7 109 15,66 21 3,75 
5 Szkoła Podstawowa nr 8 121 18,74 22 3,5 
6 Szkoła Podstawowa nr 9 411 80,58 76 16,08 
7 Szkoła Podstawowa nr 10 783 111,13 104 34 
8 Szkoła Podstawowa nr 11 139 20,59 29 4 

*Dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej 
** Dane na podstawie Arkuszy Organizacyjnych 

 
Prowadzone szkoły posiadają szeroką ofertę edukacyjną, dwie z nich specjalizują się 

w konkretnych aspektach edukacyjnych. W Szkole Podstawowej nr 3 są prowadzone oddziały 

sportowe, zaś w Szkole Podstawowej nr 9 utworzono oddziały integracyjne, nie oznacza 

to jednak, że w pozostałych szkołach podstawowych nie funkcjonują – w zależności 

od zapotrzebowania – takie oddziały. Wszystkie szkoły podstawowe posiadają świetlice, oraz 

możliwość zorganizowania spożywania przez dzieci obiadów. W Szkołach Podstawowych 

nr 3,4,9,10 funkcjonują szkolne kuchnie. W szkołach podstawowych realizowane 

są innowacje pedagogiczne oraz edukacja włączająca poprzez zbudowanie systemu wsparcia 

dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole m.in. poprzez zatrudnianie według potrzeb 

specjalistów takich jak terapeuci, logopedzi, pedagodzy, rewalidatorzy, socjoterapeuci oraz 

realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzony przez Miasto Tarnobrzeg 

Program Innowacyjny Tarnobrzeg zapewnił nowe techniczne możliwości w postaci e-

 dziennika i e- rekrutacji. 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH 

 

 Tarnobrzeskie szkoły podstawowe realizowały szereg programów edukacyjno-

wychowawczych oraz profilaktycznych:  

W 2021 roku były to programy: 

 

w Szkole Podstawowej nr 3: 

Profilaktyczne:  
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• „Nastoletnia depresja” realizowany przez Akademię Pozytywnej Profilaktyki 

w Krakowie; 

• „Bieg po zdrowie” (kl. IV) 

• „Nie pal przy mnie proszę” (kl. III) 

• „Zawsze razem” (kl. I) 

• „Trzymaj formę”  

•  „Dbam o siebie, dbam o świat. Nie poddaję się uzależnieniom”. 

Edukacyjno-wychowawcze: 

• Ogólnopolski program eTwinning „Tajemnice zamku Królowej Matematyki”- projekt 

w trakcie realizacji, międzynarodowy projekt eTwinning- „Zaprzyjaźnij się z kropką” 

(kl. I-II) 

• „Pięć porcji warzyw i owoców” 

• Kampania „Jedz owoce i warzywa w nich w nich największa moc się skrywa” (kl. II) 

• „Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?”, projekt realizowany 

z Uniwersytetem Dzieci kl. 2c) 

• Program ekologiczno-plastyczny „ Z darami natury świat nie jest ponury”(kl. 3);  

• Program czytelniczy „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki” 

• „Poznajemy zawody” -międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój 

czytelnictwa wśród uczniów klas I-III  

• „Ciekawscy trzecioklasiści” 

• Innowacja pedagogiczna „Wiem co jem czyli zdrowie na talerzu” 

• Innowacja pedagogiczna „Mistrzowie planowania – jak zrealizować pomysł?” 

• Innowacja pedagogiczna „Z historią za pan brat” 

• Innowacja pedagogiczna „Cyfrowa matematyka” 

• „Vamos a la fiesta” innowacja programowo-metodyczna” 

• Innowacja pedagogiczna „Wolontariat – kształtowanie dobrych postaw” 
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• „Mali artyści - kreatywnie i twórczo w świetlicy” – innowacja z zakresu plastyki 

• „Z Melpomeną  za Pan Brat” – innowacją pedagogiczna z zakresu edukacji teatralnej 

• „Zabawy i przygody w krainie przygody – innowacja z zakresu przyrody i ekologii 

świetlicy  od  II półrocza pojemników na selektywną zbiórkę odpadów 

• „Matematyka zakręcona w kolorach”. 

 

w Szkole Podstawowej nr 4: 

• Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej w oddziałach 4a i 4c 

• Program Instytutu Matki i Dziecka „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, klasa II 

• Program Polskiej Akcji Charytatywnej „Lekcje wychowawcze ze światem”, oddział 7c 

• Zajęcia integracyjne „Znowu razem”, wszystkie klasy 

• Program „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Wiem i działam”, „Uczniowskie 

ekonawyki” 

• Program „Lekcje przedsiębiorczości oddziały 7 i 8. 

 

w Szkole Podstawowej nr 6: 

• Zawsze razem- roczny projekt Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

• Świetliczaki na tropie zagadek ogólnopolski projekt realizowany na szkolnej świetlicy 

• "Czytam z klasą- lekturki spod chmurki" -międzynarodowy projekt edukacyjny 

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I - III realizowany w kl. I i III 

• "Poznajemy zawody". Autor Honorata Szanecka. Program realizowany jest w kl. I 

• Program "Kreatywna matematyka" – nauczyciele kl. I i II 

• Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów kl. III i IV. - autor Marzena 

Hudela 

• Klub Bezpiecznego Puchatka- program ogólnopolski realizowany w kl. I 

• Mała książka-wielki człowiek projekt MEN dla klas I-III 
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• Pierwsza pomoc przedmedyczna- praktyczne umiejętności innowacja pedagogiczna 

w kl. IV 

• Lepszy Świat II projekt fundacji BOŚ dla klas i etapu kształcenia 

• #Szkoła Pamięta program MEN realizowany w klasach II etapu kształcenia. 

 

w Szkole Podstawowej nr 7: 

• Akcja "Sprzątanie świata" pod hasłem: „ Myślę , więc nie śmiecę” 

• Program dla szkół kl. I-V 

• Śniadanie daje moc kl. I-III 

• Bezpieczna Akademia Kubusia Puchatka kl. I 

• Nie pal przy mnie proszę kl. I-III 

• Międzynarodowy Program Edukacyjny promujący czytelnictwo „Czytam z Klasą 

Lekturkę Pod Chmurką"’ kl. I-III 

• Realizacja programu profilaktycznego : „Czyściochowo” kl. I 

• Akademia programistów kl. I-III 

• Udział w akcji MEiN: Szkoła do hymnu; Razem na Święta, Szkoła pamięta 

• Projekt edukacyjny z matematyki: „ Lepsza szkoła” kl. 4-8 

• Udział w projektach „Let’s make friends” oraz „English story writing and illustrating 

contest 2022- dołączenie szkoły do społeczności szkół eTwinning - platformy 

współpracy dla nauczycieli z krajów europejskich, którzy wspólnie realizują projekty 

kl. 4-8 

• Projekt edukacyjny „ Mały ratowniczek” kl. 1-3 

• Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej 

• Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2017-2022 
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• Spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu z okazji Dnia 

Bezpiecznego Internetu - „Cyberprzemoc - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie 

z zasobów Internetu” 

• Obchody Dnia Tolerancji, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 

• Program edukacyjny: „Filtrujemy dl Bałtyku kl. 6-8 A)-człowiek i przyroda –wrogowie 

czy przyjaciele? b) ekologia w moim domu- ochrona zasobów przyrody na co dzień 

• Spotkanie z dietetykiem „Naturhouse” kl. 1-8- promocja zdrowego odżywiania 

i zapobieganie nadwadze 

• Realizacja założeń szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego - zajęcia 

wychowawcze, z pedagogiem szkolnym, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne po 4 

godz. w kl. 1-8 prowadzone przez pedagogów z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Tarnobrzegu dotyczące trudności związanych z powrotem po 

pandemii, cyberprzemocy, zachowań agresywnych, akceptacji w grupie rówieśniczej 

 

w Szkole Podstawowej nr 8: 

• Realizacja zadań zawartych w programach realizowanych na terenie miasta 

Tarnobrzega; 

• Program Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej 

• Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

• Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

• Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

ze szczególnym uwzględnieniem problemów cywilizacyjnych (pandemia) 

• Działania wolontariackie na rzecz niepełnosprawnych, bezdomnych zwierząt 

• Światowy dzień świadomości autyzmu 

• Dzień bezpiecznego Internetu 

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/2-kwietnia-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-1/
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• Spotkanie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji z uczniami kl. I-III na temat 

bezpiecznego poruszania się po drodze, spędzania czasu wolnego podczas ferii 

zimowych i wakacji oraz bezpieczeństwa w sieci 

• Program czytelniczo- plastyczny „świat malowany słowem i pędzlem (czytam sobie)” 

– kl. III. 

• Program „Pierwsze kroki w czytaniu” – kl. I 

• Udział uczniów kl. I-VIII w Żywej Lekcji Biologii 

• Udział kl I-VIII w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „ Myślę, więc 

nie śmiecę”. 

 

w Szkole Podstawowej nr 9: 

• Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

• Przyjaciele Zippiego; Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej 

• Zawsze Razem; Trzymaj Formę 

• Nie Pal Przy Mnie Proszę 

• Zachowaj Trzeźwy Umysł 

• Bieg po zdrowie 

• Bezpieczne wakacje; Bezpieczne ferie 

• Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja” 

• Ogólnopolski projekt edukacyjny „Bądź spółdzielcą w swojej szkole”  

• Program wsparcia działań wychowawczych w klasie 

• Ogólnopolski projekt „Nowe technologie. Jak zmieniają świat?” (w ramach programu 

Uniwersytet Dzieci w Klasie, objętego patronatem MEN) 

• Ogólnopolski projekt „Internetowy Teatr dla Szkół” 

• Ogólnopolski program edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” 

• Programowanie z robotami Ozobot – TIK 
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• Projekt „Przeżyj to – Polskie Parki Narodowe” 

• Ogólnopolski projekt „Bohater-ON – włącz historię”. 

 

Innowacje pedagogiczne: 

• „Jak mówić i słuchać, czyli o niełatwej sztuce dialogu i porozumiewania się”. 

• „English Special Days” 

• „Ortografia i czytanie niech zabawą się stanie” 

• „Poznaję swoją małą ojczyznę – cudze chwalicie, swego nie znacie” 

• „Ważne sprawy – wychowanie do wartości” 

• „Ja potrzebuję Ciebie a Ty potrzebujesz mnie – wszyscy jesteśmy wyjątkowi” 

• „Zabawy z matematyką 

• „Potrafię się uczyć”. 

 

w Szkole Podstawowej nr 10 były to: 

• „Szanuj zdrowie , ciesz się życiem" 

• „Spójrz inaczej"  

• „Strażnicy uśmiechu"  

• „Tomek i czarny kruk" 

• „Tolerancja i szacunek to mój nowy wizerunek"  

• „Poznaj prawdę , tylko ona Cię wyzwoli"  

• „Masz jedno życie , powtórki nie będzie”. 

 

w Szkole Podstawowej nr 11 były to: 

• Realizacja zadań zawartych w programach realizowanych na terenie miasta 

Tarnobrzega. 

• Program Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej  
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• Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie  

• Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Realizacja zadań zawartych w Programie Wychowawco – Profilaktycznym Szkoły: 

• Działania wolontariackie na rzecz niepełnosprawnych, bezdomnych zwierząt 

• Światowy dzień świadomości autyzmu 

• Dzień bezpiecznego Internet 

• Powszechna nauka pływania dla klas: I – V 

• Program – obiady – MOPR 

• Akcja - ,, Góra Grosza’’ 

• Akcja - ,, Zakrętka’’ 

• Narodowe czytanie’’ 

• Akcja - ,, Mała książka - wielki człowiek'' 

• ,,Czyściochowa Akademia - Higiena w eksperymentach'' 

• Bezpieczna droga do szkoły'' 

• Akcja - ,, Czytanie w Altanie'' 

• Spotkania funkcjonariuszy KMP z uczniami kl. I-III na temat bezpiecznego poruszania 

się po drodze, spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji oraz 

bezpieczeństwa w sieci 

• Sprzątanie świata. 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH, W TYM 

UNIJNYCH: 

 W 2021 roku zrealizowano pozyskano środki finansowe z niżej wymienionych 

programów i projektów:  

w Szkole Podstawowej nr 3: 
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• „Laboratoria przyszłości”. 

w Szkole Podstawowej nr 4: 

• „Laboratoria przyszłości”. 

• Międzynarodowy projekt Erasmus+. o tematyce sportowej: „We are a T.E.A.M.! 

Together EU and Me!” realizowany wspólnie z pięcioma europejskimi szkołami z 

Sycylii, Grecji, Bułgarii, Słowenii i Hiszpanii. Na realizację tego projektu Polska 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała szkole kwotę 26 550 EUR. 

• Międzynarodowy projekt Erasmus+. „Peer Bullying And Alternative Solutions In 

European Aspect” realizujemy wspólnie ze szkołami z Turcji, Portugalii, Czech, Anglii i 

Sycylii, w zakresie profilaktyki działań wychowawczych, mających na celu 

przeciwdziałanie takim zjawiskom jak zastraszanie rówieśników, agresja wśród 

uczniów, brak tolerancji. Budżet tego projektu to 29 040 EUR. 

w Szkole Podstawowej nr 6: 

• Pozyskano 50 tys. zł z budżetu osiedla Miechocin na pracownie komputerową. 

• Pozyskano 33 tys. zł na pracownie do nauczania fizyki, chemii, biologii, przyrody - 

projekt finansowany przez MEN rezerwa 0.4%. 

• „Laboratoria przyszłości”. 

w Szkole Podstawowej nr 7:  

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – zrealizowanie 

założeń programu w kl. 1-8, wśród rodziców, zakup książek do biblioteki szkolnej 

• „Laboratoria przyszłości”. 

 

w Szkole Podstawowej nr 8: 

• Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III 

• Zajęcia sportowe – SKS 

• Mleko w szkole 

• Owoce w szkole 

• „Laboratoria przyszłości”. 
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 w Szkole Podstawowej nr 9: 

• Organizacja we wszystkich klasach V-VII warsztatów profilaktycznych finansowanych 

przez Urząd Miasta, przy współpracy z Akademią Pozytywnej Profilaktyki: Inteligencja 

emocjonalna. Jak zachować spokój, kiedy jest trudno?, Przemoc i agresja w szkole – 

jak sobie z nimi radzić?, Sejfbook – bezpieczeństwo w Internecie, Dream team – 

jesteśmy zespołem, Samoakceptacja i poczucie własnej wartości 

• Udział w II edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – dofinansowanie 

biblioteki szkolnej 

• „Laboratoria przyszłości”. 

w Szkole Podstawowej nr 10: 

• Celem projektu Erasmus+ „Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji” jest 

stworzenie uczniom pola do szerszego rozwoju naukowego i artystycznego. 

Stosowane w jego ramach aktywne metody i techniki dydaktyczne oparte na grze, 

wizualizacji, eksperymencie pozwalają jego uczestnikom na rozwój samodzielności, 

zachęcają do kreatywności, asertywności, konstruktywnego działania w zespole. 

Ważną rolę w przystąpieniu szkoły do realizacji odegrała chęć nauczycieli 

wprowadzenia zmian w swojej pracy, jej unowocześnienia, poszukiwania nowych 

narzędzi pedagogicznego oddziaływania, które najlepiej odpowiadają na potrzeby 

współczesności. Projekt jest wdrażany we współpracy z równoważnymi placówkami z 

Włoch, Portugalii i Łotwy. Dzięki międzynarodowym powiązaniom i wyjazdom do 

szkół partnerskich uczniowie i uczący mają możliwość pogłębienia znajomości języka 

angielskiego oraz poznania z bliska innych europejskich systemów edukacyjnych. 

Miały miejsce już dwa spotkania projektowe: w listopadzie 2021 r. szkoła gościła 

pedagogów z zaprzyjaźnionych  placówek, w kwietniu 2022 r. kilka uczennic wraz z 

dwiema nauczycielkami były w Portugalii. Obecnie trwają przygotowania związane z 

przyjazdem kolejnych przedstawicieli szkół partnerskich, rezultatem spotkania będzie 

słuchowisko radiowe oparte na oryginalnym scenariuszu wypracowanym wspólnie 

przez młodzież ze wszystkich uczestniczących krajów 

• Projekt Erasmus+ „Więcej przyszłości - mniej plastiku” zaplanowany na lata 2020-

2022 został przedłużony aneksem na rok 2023. Koordynatorem jest szkoła z Niemiec, 

pozostałe kraje partnerskie to: Polska, Hiszpania i Cypr. W pierwszym roku nie odbyły 
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się żadne mobilności z powodu restrykcji pandemicznych. Miała miejsce jedynie 

mobilność wirtualna dla nauczycieli w szkole cypryjskiej. W drugim roku odbyły się 

2 mobilności. W X.2021r. mobilność na Cyprze dla 2 nauczycieli oraz w marcu 2022r. 

w Hiszpanii – 2 nauczycieli i 9 uczniów. W maju 2022r. odbędzie się wizyta szkół 

partnerskich w Szkole Podstawowej nr 10. Celem projektu jest uświadomienie 

uczniom jak wielkim zagrożeniem dla człowieka i środowiska naturalnego jest plastik 

oraz jakie są sposoby redukcji jego ilości, możliwości przetwarzania oraz 

zastępowania innymi materiałami. Ma pomagać uczniom dostrzegać zagrożenia 

i uczyć ich dokonywania świadomych konsumenckich wyborów. Daje młodym 

ludziom szanse na poszerzenie wiedzy, doskonalenie znajomości języków obcych oraz 

nawiązywania nowych przyjaźni. Uczy postawy otwartości, tolerancji i ciekawości 

świata i ludzi. Szkole zapewnia poszerzenie oferty edukacyjnej, dodaje europejskiego 

wymiaru do edukacji, rozwija biorących w nim udział nauczycieli i uczniów 

• „Laboratoria przyszłości”. 

w Szkole Podstawowej nr 11: 

• „Laboratoria przyszłości”. 

 

WNIOSKI 

 W roku 2021 r. pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 tarnobrzeskie 

szkoły podstawowe realizowały swoją misję edukacyjną. Poza realizacją swoich 

podstawowych zadań w obiektywnie trudnych warunkach zewnętrznych, uczestniczyły 

również w programach edukacyjno-wychowawczych i edukacyjnych, a także programach 

finansowanych ze środków zewnętrznych, w  tym unijnych. Wśród pozytywnych zmian 

w stosunku do roku 2020 należy wymienić w pierwszej kolejności skutki udziału wszystkich 

szkół podstawowych w programie „Laboratoria przyszłości”, pozwoliło to na wzbogacenie się 

szkół o dużą ilość sprzętu z dziedziny informatyki (druk 3D), robotyki, foto - video i szeroko 

rozumianej techniki. Już w chwili obecnej sprzęt ten jest wykorzystywany przez uczniów w 

działaniach projektowych oraz podczas lekcji. Wzrasta również aktywność na polu 

sportowym, Miasto m.in. zyskało - w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu - klasę 

sportową obejmującą szkolenie w nowej dyscyplinie sportu, tj. tenisie stołowym. Wzrosła 

również aktywność na innych polach, uczniowie odnosili sukcesy w konkursach na różnych 
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szczeblach ich organizacji. W kolejnych latach wyzwaniem będzie zapewne poradzenie sobie 

ze skutkami pandemii oraz być może trwającej obecnie wojny w Ukrainie.  

 

Szkoły ponadpodstawowe 

Miasto Tarnobrzeg jest organem prowadzącym dla 5 szkół ponadpodstawowych, tj. dla: 

• Zespołu Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy 

ul. Kopernika 49 

• Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy 

ul. Jachowicza 4 

• Zespołu Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu przy 

ul. Św. Barbary 1B 

• Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 1 

• Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu przy 

ul. Jachowicza 13. 

 

Tabela 44. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2021 rok – szkoły ponadpodstawowe 

L.p. Nazwa jednostki 
Liczba 

uczniów SIO 
30.09* 

Liczba 
etatów 

nauczycielski
ch AO** 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba osób) 
AO** 

Liczba 
etatów 

administracji 
i obsługi 

AO** 

1 Zespół Szkół nr 1 707 97,34 69 12,35 

2 Zespół Szkół nr 2 345 47,24 45 10 

3 Zespół Szkół nr 3 516 64,76 60 19 

4 Zespół Szkół 929 97,53 87 13 

5 Liceum Ogólnokształcące 866 76,65 64 12 

*Dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej 
** Dane na podstawie Arkuszy Organizacyjnych 

 
OFERTA EDUKACYJNA 

Każda z wyżej wymienionych szkół realizuje kształcenie na wielu atrakcyjnych 

i różnorodnych kierunkach. Oferta edukacyjna obejmuje: 
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w Zespole Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego: 

Technikum: 

• Technik informatyk 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

• Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych 

• Technik reklamy 

• Technik usług fryzjerskich 

• Technik organizacji turystyki 

• Technik handlowiec 

Branżowa Szkoła I Stopnia: 

• Kucharz 

•  Fryzjer 

•  Cukiernik 

•  Sprzedawca 

•  Piekarz 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego: 

Technikum: 

• Technik Spedycji 

• Technik Logistyki 

• Technik Architektury Krajobrazu 

• Technik Rachunkowości 

• Technik Ekonomista 

• Technik Hotelarstwa 

• Technik Eksploatacji Portów i Terminali 
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• Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich 

• Technik Agrobiznesu 

 

 

W Zespole Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego: 

Technikum:  

• Technik budownictwa z innowacją architektoniczną  

• Technik geodeta z elementami nawigacji  

• Technik inżynierii sanitarnej (hydraulik) 

• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

• Technik ochrony środowiska 

• Technik budowy dróg 

• Technik robót wykończeniowych w budownictwie z aranżacją wnętrz (innowacja)  

• Technik spawalnictwa  

• Technik gazownictwa 

• Technik dekarstwa 

 Liceum ogólnokształcące - zajęcia pozalekcyjne w grupach o profilach:  

• pielęgniarsko – rehabilitacyjny  

• ratowniczo – pożarniczy  

• bezpieczeństwo wewnętrzne  

• animator czasu wolnego 

Branżowa szkoła I stopnia: 

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

• Ślusarz  

• Monter sieci i instalacji sanitarnych (monter hydraulik) 
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• Murarz – tynkarz 

• Betoniarz – zbrojarz 

• Cieśla 

• Dekarz 

• Stolarz 

W Zespole Szkół im. ks. St. Staszica: 

Liceum:  

• Klasa mundurowa,  

• grupa humanistyczna 

• grupa biologiczno-chemiczna z ratownictwem  

•  grupa geograficzno-turystyczna 

Technikum: 

• Technik programista 

• Technik automatyk  

• Technik teleinformatyk  

• Technik mechanik  

• Technik pojazdów samochodowych  

• Technik elektronik  

• Technik elektryk  

• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej z drukiem 3D  

Branżowa Szkoła I Stopnia: 

• Mechanik pojazdów samochodowych  

w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika: 

Klasy o profilach: 

• Matematyczno -fizyczno -angielskim 
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• Matematyczno -inforamtyczno-angielskim  

• Matematyczno -geograficzno-angielskim 

• Biologiczno -chemiczno-matematycznym 

• Biologiczno -chemiczno-angielskim 

• Polonistyczo – biologiczno – angielskim 

• Polonistyczno – geograficzno – angielskim 

• Polonistyczno – historyczno- wos 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH 

W Zespole Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego: 

Realizowano cele i założenia Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły. 

Prowadzono działalność profilaktyczną, wychowawczą i pomoc uczniom w rozwiązywaniu 

problemów poprzez: 

• wykorzystywanie tematyki lekcyjnej na wszystkich przedmiotach do szerzenia wiedzy 

o uzależnieniach, wynikających z nich zagrożeniach oraz sposobach zapobiegania 

uzależnieniom, 

• organizowanie spotkań ze specjalistami na temat profilaktyki wychowawczej 

• realizację programów profilaktycznych, 

• współpracę z instytucjami w zakresie przeciwdziałania przestępstwom 

i uzależnieniom wśród młodzieży, 

•  dążenie do zagospodarowywania czasu wolnego ucznia, zachęcanie ich do udziału w 

kołach zainteresowań, konkursach, akcjach charytatywnych, imprezach szkolnych, 

itp., 

• konsekwentne eliminowanie postaw agresji i przemocy wśród młodzieży: 

− umiejętne zażegnywanie konfliktów: przyswajanie metod i technik negocjacyjnego 

rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych, 

− zwracanie uwagi na kulturę słowa, 
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− naukę zachowań asertywnych, 

− okazywanie uczniom zainteresowania ich problemami życiowymi, 

− poszerzanie wiedzy własnej i uczniów na temat problemów okresu dojrzewania 

i powodów frustracji prowadzących do agresywnych zachowań, 

− zawieszenie gazetki „Gdzie szukać pomocy?” 

− wzmacnianie pozytywnych zachowań wśród młodzieży poprzez udzielanie 

skutecznej, konstruktywnej pochwały. 

 

 

Działania edukacyjno - informacyjne 

• prowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych dotyczących zagadnień przemocy 

oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych, 

•  prowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych dotyczących wiedzy na temat 

wirusa HIV i zachorowania na AIDS pod hasłem: „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”. 

Programy edukacyjno-wychowawcze, profilaktyczne skierowane do nauczycieli:  

• Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i jak się przed nią bronić? 

• Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? 

Programy edukacyjno- informacyjne realizowane przy współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno Epidemiologiczną w Tarnobrzegu:  

• Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów Złośliwych Skóry „ Skóra pod Lupą” 

realizowany w ramach Programu Edukacyjnego „ Znamię. Znam je?”. Realizacja 

programu przyczyniła się do nabycia wiedzy na temat czerniaka. Uczniowie zwiększyli 

swoją świadomość w budowaniu odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych 

postaw. Potrafią określić podstawowe cechy czerniaka, a także wymienić zasady 

profilaktyki - czym jest profilaktyka i jakie płyną z niej korzyści. Ponadto nabyli 

umiejętności samobadania skóry, potrafią rozróżnić czerniaka od zwykłego znamiona.  

• Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” Realizacja programu pozwoliła 

uczniom szkoły na zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki 
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macicy i roli HPV w jego powstawaniu, podniesienie świadomości o czynnikach 

zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna), 

motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym 

przez całe życie, przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej 

w środowisku lokalnym, dostarczenie informacji o świadczeniodawcach 

wykonujących badania cytologiczne.  

• Program edukacyjny „Podstępne WZW” realizowany również przy współpracy 

z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Tarnobrzegu. Realizacja programu 

w szkole dała możliwość dostarczenia młodzieży informacji pozwalających 

na rozpoznanie a tym samym unikanie sytuacji, które wiążą się z podwyższonym 

ryzykiem zakażenia.  

• Realizacja celów i założeń Szkolnego Klubu Honorowego Krwiodawcy „Prymasówka”. 

Szkoła otrzymała Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi. Certyfikat 

jest nadawany za udział w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej 

w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności 

Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. Uczniowie szkoły 

regularnie biorą udział w akcjach oddawania krwi organizowanych w szkole. 

W Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego: 

• konkurs edukacyjny Herlitz ,,Chroń Ziemię to Nasz Dom”- posprzątanie miejsca 

najbardziej zaśmieconego w okolicach Tarnobrzega, 

• konkurs ,,8 wspaniałych”- projekt edukacyjno-wychowawczy promujący uzdolnioną 

młodzież 

• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej- program edukacyjny, 

• projekt ogrodu sensorycznego dla Zespołu Szkół Specjalnych - wykreowanie 

prozdrowotnej przestrzeni ogrodowej przeznaczonej do użytku wychowanków 

Zespołu Szkół Specjalnych, 

• udział w debacie pt., Czy warto gromadzić oszczędności” program edukacyjno- 

wychowawczy na temat finansów, 

• projekt domków dla owadów – imitacja naturalnego siedliska w celu ochrony 

najbardziej zagrożonych gatunków na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba, 
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• ogólnopolski konkurs EKO -ART w ramach projektu "Ekoczynni- działamy dla natury"- 

młodzież zaprojektowała plakaty o tematyce ekologicznej, 

• projekt ,,My również sadzimy”- pozyskanie sadzonek od Nadleśnictwa w Nowej 

Dębie, które zagospodarowały teren naszej szkoły, 

• Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania- młodzież czytała seniorom z Domu Dziennego 

Pobytu w Tarnobrzegu, 

• udział w Olimpiadzie Wiedza o Prawach Ucznia-szeroko rozumiana tematyka 

związana z prawami ucznia, 

• zorganizowanie warsztatów z dietetykiem –zachęcanie młodzieży do podejmowania 

różnych działań zmierzających do higienicznego stylu życia, 

• ,,Ars-jak dbać o miłość”- program dotyczący zapobiegania używania przez ludzi 

młodych substancji psychoaktywnych, 

• warsztaty pt. ,,Czy wiesz co jesz?”-spotkanie on-line z dietetykiem związane 

z kształtowaniem postaw dbałości o zdrowie, 

• warsztaty z projektantem mody związane z kształtowaniem odpowiedniego 

wizerunku 

• działania edukacyjne w sprawie akcji # szczepimy się, 

• zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Machowie – program edukacyjny w celu 

podnoszenia świadomości pomocy dla zwierząt, 

• akcja edukacyjna ,,Krew = życie” młodzież cyklicznie oddawała krew w Centrum 

Krwiodawstwa 

• akcja edukacyjna ,,Myślę, więc nie śmiecę”- sprzątanie świata i dbanie o naszą 

Planetę, 

• akcja profilaktyczno-edukacyjna- DDM-dezynfekcja, dystans, maseczka-związana 

z reżimem sanitarnym, 

• akcja edukacyjna związana z wykonaniem przez uczniów ekologicznych środków 

czystości 

• udział w akcji WOŚP- uczniowie aktywnie brali udział w najsłynniejszej zbiórce 

pieniędzy, 
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• konkursu "POKOLORUJ ŚWIAT"- akcja edukacyjna- uczniowie samodzielnie posadzili 

i wyhodowali rośliny, 

• ,,Netykieta - Zachowanie w sieci” – program edukacyjny dla młodzieży na temat 

zasad dobrego zachowania w Internecie w dobie zdalnego nauczania, 

• ,,Higiena życia” – akcja edukacyjna na temat problematyki uzależnień #Stop 

fakefiends. 

W Zespole Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego: 

• Europejski Kodeks walki z rakiem – profilaktyka antynowotworowa. 

• Znamię! Znam je? – profilaktyka raka skóry, w tym czerniaka. 

• Wybierz życie – Pierwszy krok - profilaktyka zakażeń HPV i raka szyjki macicy. 

• Profilaktyka HIV i AIDS. 

• Stop cyberprzemocy – działania mające na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń 

czyhających w sieci. 

• Wiem, co jem – zajęcia z dietetykiem. 

• Odpowiedzialność prawna nieletnich – prelekcja przedstawiciela KMP w Tarnobrzegu.  

• Warsztaty integracyjne dla klas pierwszych przeprowadzone przez pracowników PPP 

w Tarnobrzegu. 

• Depresja. Rozumiesz. Pomagasz- profilaktyka chorób związanych z psychiką 

człowieka. 

• Handel ludźmi – prelekcja przedstawiciela KMP w Tarnobrzegu. 

Programy edukacyjno-wychowawcze, profilaktyczne skierowane do nauczycieli:  

• Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i jak się przed nią bronić? 

• Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? 

W Zespole Szkół im. ks. St. Staszica: 

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych w 2021r.: 
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W czasie pandemii zostały zrealizowane zajęcia wspomagające kształcenie do końca grudnia 

2021 roku wg potrzeb uczniów i ich rodziców. Takich zajęć w Liceum Ogólnokształcącym 

i Technikum zostało zrealizowanych po około 70 godzin.  

Prowadzono działania zorientowane na realizację programu oraz kierunków polityki 

oświatowej państwa takich jak:  

• Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny m.in. przez właściwą 

organizację zajęć dydaktycznych, wychowania do życia w rodzinie, oraz realizację 

zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

• Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów i wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Covid-19 w 

celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

• Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Szkoła - uczniowie i nauczyciele pracowała w okresie edukacji zdalnej i hybrydowej 

na platformie Teams, dzięki czemu został ujednolicony sposób nauczania 

i weryfikowania osiągnięć uczniów. Rodzice mieli możliwość na bieżąco obserwować 

postępy swoich dzieci. 

W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika: 

Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych w 2021 r.: 

Szkoła w 2021 r. realizowała i nadal realizuje następujące programy: 

• ARS, czyli jak dbać o miłość 

• Podstępne WZW 

• WYBIERZ ŻYCIE 

• ZNAMIĘ! Znam je 

• CYBERPRZEMOC 

• Dziękuję, nie piję 

• Pilotażowe lekcje dotyczące prawoznawstwa 
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• Doradztwo zawodowe 

• Potencjalni dawcy szpiku kostnego 

• Warsztaty teatralne 

• Współpraca z ZUS, KMP, Strażą Miejską, TDK, PPP i innymi instytucjami 

• Organizacja działań charytatywnych dla Wspólnoty CHLEB ŻYCIA 

• Ratownictwo Medyczne  

• Zespół Radiowęzła Szkolnego 

• WEBMASTERING 

• Szkolne Radio COPERNICUS 

W szkole realizowane są również zagadnienia wynikające z PLANÓW PRACY 

WYCHOWAWCZEJ, zawierające tematykę bezpieczeństwa i profilaktyki. 

Na bieżąco realizowane są działania korekcyjno-edukacyjne, kształtowane są postawy 

uczniów i rodziców poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne. Szkoła 

prowadzi również pedagogizację rodziców, podnosi kwalifikacje kadry pedagogicznej 

i współpracuje z różnymi instytucjami. Nauczyciele oferują uczniom różne nieagresywne 

formy spędzanie wolnego czasu np.: SKS i inne atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH, W TYM 

UNIJNYCH: 

 W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły ponadpodstawowe uczestniczą 

w licznych projektach finansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych źródeł. 

W roku 2021 poszczególne szkoły zrealizowały szereg projektów. 

Zespół Szkół nr 1 im. ks. Kard. St. Wyszyńskiego nr 1  

 Projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia 

zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna realizowane przez FUNDACJĘ ROZWOJU SYSTEMU 

EDUKACJI - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem jest podniesienie 
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kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie 

im przejścia ze szkoły na globalny rynek pracy. 

• Projekt pt „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”  

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA102-047890 

Data rozpoczęcia: 16.07.2018 

Data zakończenia: 15.07.2020, ze względu na pandemię czas realizacji został przedłużony 

do 15.07.2021 

kwota dofinansowania:: 149 624,00 € 

W ramach projektu 59 uczniów odbyło 2-tygodniowe praktyki w Maladze w Hiszpanii, 

w projekcie wzięli udział uczniowie 3 klas technikalnych, kształcących w zawodach: technik 

informatyk, usług fryzjerskich, obsługi turystycznej, żywienia i usług gastronomicznych. 

• Projekt pt." Międzynarodowe doświadczenia inspiracją dla rozwoju" 

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-080433 

Data rozpoczęcia: 01.09.2020 

Data zakończenia: 30.04.2022 

kwota dofinansowania:144 344,00 € 

W ramach projektu 76 uczniów odbędzie 2-tygodniowe praktyki w Maladze w Hiszpanii, 

uczestnikami projektu są uczniowie 2 i 3 klas technikalnych, kształcących w zawodach: 

technik informatyk, usług fryzjerskich, obsługi pasażerów, obsługi turystycznej, organizacji 

reklamy, żywienia i usług gastronomicznych. 

 

Planowane terminy praktyk: wrzesień -październik 2021 i maj 2022. 

 Szkoła uzyskała AKREDYTACJĘ na okres 3 lat, Akredytacja zapewnia uproszczony sposób 

wnioskowania i uzyskiwania dofinansowania do realizacji projektów w ramach Programu 

Erasmus+ Sektora: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz jest gwarancją regularnego 

otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w okresie 01.09.2021 - 

31.08.2024. W ramach Akredytacji planowane są praktyki zawodowe dla 207 uczniów 

i 41 pracowników. 
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Realizacja projektu w ramach otrzymanej Akredytacji w Sektorze: Kształcenie i szkolenia 

zawodowe. 

• Projekt nr: 2021-PL01-KA121-VET-00001119, termin realizacji: 01.09.2021 - 

30.11.2022. 

Kwota dofinansowania76 100,00 EUR. 

W ramach realizacji  projektu uczestnicy projektu będą odbywać 2 tygodniowe praktyki 

w zagranicznych zakładach pracy. Realizacja mobilności w 2022 roku 

Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego: 

• projekt Erasmus+ „Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” 

• projekt POWER „Ruszamy po nowe szanse rozwoju- mobilność naszym atutem„ 

• warsztaty lotnicze, multimedialne, graficzne w ramach projektu ,,Uczelnia otwarta dla 

 nastolatków” realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie, 

• udział w projekcie ,,Złote Szkoły NBP”- przygotowanie młodzieży do bezpiecznego 

i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych, 

• konkurs „Mistrz księgowania”- konkurs sponsorowany przez światowe centrum 

rozliczeń i ewidencji księgowej Centrum Usług Wspólnych NSG Group, 

• konkurs „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?” 

zorganizowany przez ZUS w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ZUS 

„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, 

• konkurs pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy- młodzież uczestniczyła 

w programie „Kultura bezpieczeństwa”, który dotyczył zdobycia wiedzy na temat 

ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej 

pracy zarobkowej 

Zespół Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu:  

• POWER VET - Projekt praktyk zagranicznych dla klas technikum budownictwa i robót 

wykończeniowych oraz technikum odnawialnych źródeł energii pod nazwą 

„MOBILNOŚĆ – SZANSA NA SUKCES”. Finansowany jest ze środków programu POWER 

VET. Dwie grupy wyjazdowe: technikum budownictwa i robót wykończeniowych 
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pracowało w Hiszpanii a technikum odnawialnych źródeł energii we Włoszech. 

Projekt trwał 18 miesięcy. Grupa „hiszpańska” zrealizowała projekt w czerwcu 2021 

a grupa „włoska” na przełomie września i października 2021. Budżet projektu 

to 248765,79 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 

uczniów, rozwinięcie umiejętności językowych oraz rozbudowa ich świadomości 

społecznej w kontekście kontaktów międzynarodowych. 

• Projekt organizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Budowlanka” z zakresu Sportu 

i Turystyki w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży na kwotę 1500 zł pt. „Zajęcia 

turystyczno – krajoznawcze i sportowe dla dzieci, młodzieży i mieszkańców internatu 

ZS nr 3 w Tarnobrzegu” 

• Projekt organizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Budowlanka” w ramach zajęć 

pozalekcyjnych dla młodzieży z zakresu Ochrony zdrowia i zapobieganie zjawiskom 

patologicznym na kwotę 2000 zł pt. „aktywność fizyczna i zdrowy styl życia szansą 

sukcesu zawodowego”. 

 

Zespół Szkół im ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 

 Od 2021r. szkoła uczestniczy w projekcie PAMISZ II, we współpracy ze Stowarzyszeniem -

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne 

Szkolnictwo Zawodowe”. Działania w ramach realizacji projektu wymagają dużego 

zaangażowania ze strony dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Projekt zakłada zmodernizowanie 

programu nauczania zawodu technik automatyk - w zakresie podstawowym oraz w zakresie 

rozszerzonym zawodów: technik programista, technik mechanik. Współpraca szkoły 

z pracodawcami przynosi korzyści zarówno placówce jak i pracodawcom. Jednak najwięcej 

zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, 

a także ma możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych 

w danej branży. Nauczyciele również odbywają staże w danym zakładzie, co przekłada się 

później na możliwość zaprezentowania zdobytego doświadczenie w teorii i praktyce. 

Do najważniejszych korzyści udziału szkoły w tym projekcie można zaliczyć:  

• popularyzowanie zawodów niezbędnych dla lokalnego rynku pracy, praktyki oraz 

staże dla uczniów i nauczycieli,  

• pomoc w doskonaleniu nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
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• podejmowanie działań zmierzających do tworzenia i właściwego wyposażenia 

ośrodków egzaminacyjnych, w tym stanowisk do egzaminów z kwalifikacji 

zawodowych w szkole, 

• możliwość doposażenia klasopracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń 

praktycznych. Szkoła nawiązała współpracę z dużymi lokalnymi przedsiębiorstwami - 

Pilkington Automotive Poland, Tenneco – Federal - Mogul Gorzyce, Bury – Mielec 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika: 

• Projekt Culture shadow-cultural learning cookbook – termin realizacji od 1.09.2019 

roku do 31.08.2022 roku. 

 Budżet projektu dla liceum, które pełni w nim rolę koordynatora wynosi 28 317, 00 euro.  

Projekt jest w całości finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu 

Erasmus+ sektor Edukacja szkolna- wymiana dobrych praktyk. 

W projekcie biorą udział również szkoły średnie z Łotwy, Turcji i Włoch: 

• - Rigas 31. vidusskola Ryga/ Łotwa 

• - Metin Nuran Cakallikli Anadolu Lisesi Antalya/Turcja 

• Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore«Sebastiano MOTTURA» 

Caltanisetta/Sycylia. 

Równolegle z pracą projektową w szkołach prowadzony będzie projekt eTwinning pod tym 

samym tytułem. Głównym celem projektu jest ponowne odkrycie i eksploracja lokalnej 

i narodowej kultury wraz ze wzrostem kompetencji kluczowych uczniów takich jak: 

− Świadomość i ekspresja kulturowa. Wzrost wiedzy i świadomości na temat kultury 

i dziedzictwa społeczności lokalnej, narodowej, Europejskiej i ich miejsca w świecie. 

W tym projekcie szkoła chce uświadomić uczniom wpływ kultury na kształtowanie 

i socjalizację człowieka. 

− Komunikacja w języku ojczystym i obcych. Chcemy promować podejście 

komunikacyjne i kompleksowe do uczenia się i nauczania języków.  

− Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez użycie ICT w projekcie, wytwarzaniu jego 

produktów i upowszechnianiu rezultatów. 

− Inicjatywa i przedsiębiorczość poprzez praktyki obserwacyjne w zawodach 

i instytucjach związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym.  
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• Projekt Leben und geniessen in Franken und im Karpatenvorland – ein deutsch-

polnisches Kochbuch (mit Crossoverkueche) – termin realizacji od 01.09.2020 do 

30.06.2022. 

Budżet projektu wynosi 23 112, 00 Euro.  

 Projekt jest w całości finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu 

Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół. 

 W projekcie bierze udział również szkoła z Niemiec – Deutschhaus Gymnasium z miasta 

Wurzburg. 

Cele projektu i planowane rezultaty: 

− Poszukiwanie informacji i pogłębienie wiedzy na temat grup etnicznych 

zamieszkujących regiony Podkarpacia i Frankonii, ich historii, kultury życia i jedzenia. 

− Komunikacja w języku ojczystym i obcym. Kontakt z żywym językiem w codziennych 

sytuacjach oraz wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych w praktyce. 

− Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez użycie ICT w projekcie, wytwarzaniu jego 

produktów i upowszechnianiu rezultatów. 

− Pogłębienie wiedzy o społeczeństwie i kulturze, rozwijanie kreatywności. 

− Uświadomienie roli kuchni i kultury gotowania oraz jedzenia w życiu każdego 

człowieka jako jednostki społecznej. 

− Wymiana wartości międzynarodowych. 

− Wspólnie wydana książka kucharska z autorskimi przepisami uczestników projektu. 

• Kontynuacja pierwszego w Polsce innowacyjnego projektu HOBOS w ramach 

programu Erasmus Plus (aplikacja została złożona do Agencji Narodowej 

w Niemczech). W projekcie uczeestniczy 10 szkół z Europy, organizacje Europafels 

i Since of Stage oraz Uniwersytet w  Monachium. Projekt ma ściśle naukowy 

charakter i bada życie pszczół pasiecznych, z  wykorzystaniem sensorycznego zapisu 

istotnych wartości pomiarowych wewnątrz i wokół ula. Dzięki rozpowszechnieniu 

tego projektu w formie europejskiej sieci, uzyskano ogromne możliwości badawcze 

i edukacyjne. Na wiosnę 2015 roku powstał na terenach przyległych do  szkoły 

prototyp ula wyposażony w sensory i kamery oraz stację meteorologiczną. Elementy 

te zostały zbudowane i zainstalowane przez partnerów z Niemiec. Poprzez sieć 
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HOBeeBoxes uczniowie sami zbierają dane, komunikują się między sobą oraz 

opracowują wspólne projekty lekcji. 

 W ramach grantu Fundacji Wyszehradzkiej od maja 2021 r. do marca 2022 r. realizowano 

projekt Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja - innowacyjne nauczanie 

STEM poprzez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli. W projekt zaangażowana była klasa 

IIIA. W ramach działań projektowych odbyło się dziesięć warsztatów online podczas których 

zajmowano się tematyką zrównoważonego rozwoju, ocieplenia klimatu, sztucznej 

inteligencji, interpretacji dużej ilości danych, zmian środowiskowych, analizy danych ze stacji 

pogodowych w nauczaniu przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Wśród zaproszonych 

specjalistów szkoła gościła profesor Aleksandrę Przegalińską, przedstawicieli Science Scope 

z Wielkiej Brytanii oraz Fundacji Azja Europa. W ramach projektu opracowano pięć modułów 

dydaktycznych, które wydane zostały w formie podręcznika dla nauczycieli. Szkoła pełniła 

rolę koordynatora dla placówek z Węgier, Słowacji, Czech i Polski.  

 

PODSUMOWANIE 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Kard. St. Wyszyńskiego:  

Uczniowie szkoły wyjeżdżają na praktyki do Arłamowa, pływają promami do Szwecji gdzie 

zdobywają dodatkowe umiejętności. Szkoła co roku otrzymuje zgodę na kontynuację 

eksperymentu pedagogicznego: technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, 

morskich i lądowych. Od 01 września 2022r. planuje się wprowadzić innowację do kierunku 

technik informatyk – „Obsługa bezzałogowych statków powietrznych”, technik żywienia 

i usług gastronomicznych – „Coaching zdrowia i żywności, technik reklamy – ‘Social media”. 

Na wyposażeniu szkoły znajduje się zakupiony dron. Nauczyciel szkoły został przeszkolony do 

stopnia instruktora i egzaminatora obsługi i eksploatacji dronów. Szkoła cieszy się dużym 

zainteresowaniem młodzieży. Co roku ma duży nabór do klas pierwszych.  

Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego: 

W dalszym ciągu należy kontynuować działania profilaktyczno-wychowawcze promujące 

zdrowie fizyczne jak i psychiczne.  

Szkoła stawia na rozwój i jako jedyna szkoła ponadpodstawowa na podkarpaciu przystąpiła 

do programu „Klasa Akademicka SGH”. 
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Szkoła osiąga również liczne sukcesy. Może się pochwalić: 

• Finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

• Uzyskaniem Odznaki „Brązowej Szkoły” w rankingu Perspektyw na najlepsze technika 

w Polsce (365 miejsce) i najlepsze w mieście Tarnobrzegu. 

• Wyremontowaniem i wymianą dachu na małej sali gimnastycznej. 

• Wyremontowanie podłogi w pracowni hotelarskiej. 

• Podpisaniem współpracy z Nadleśnictwem Nowa Dęba na wspólne prowadzenie akcji 

ekologicznych na terenie gminy Tarnobrzeg. 

Szkoła swoją działalność ukierunkowuje na działania ekologiczne. 

Zespół Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu: 

Korzyści infrastrukturalne poprawiające warunki edukacji i pracy w szkole w 2021 r. 

 Własnymi siłami, w ramach zajęć praktycznych uczniowie: 

• wyremontowali sklepik szkolny, 

• przeprowadzili gruntowny remont dwóch klasopracowni, 

• kontynuują remont Sali Konferencyjnej (Patrona Szkoły), 

• przeprowadzili remonty sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu, 

• przeprowadzili remont Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego, 

• przeprowadzili remont korytarza CKZ, 

• wyremontowali dwa pokoje internatu szkolnego. 

Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy. Wybrane osiągnięcia edukacyjne: 

X OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA BUDOWLANA „BUDUJ Z PASJĄ”: 

28.05 – 30.05.2021 r. X Finał Ogólnopolskiej OLIMPIADY Budowlanej „BUDUJ Z PASJĄ”. 

Małgorzata Mierzwa i Piotr Tomczyk I miejsce w kraju. 

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PROCESIE INWESTYCYJNO – BUDOWLANYM: 

Julia Polek została zwycięzcą etapu wojewódzkiego i będzie reprezentować województwo 

podkarpackie w Finale Międzywojewódzkim. 
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Zespół Szkół im ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu: 

 Szkoła kształci w Technikum w szerokim zakresie kwalifikacji zawodowych, przygotowuje 

uczniów do pracy oraz do podjęcia studiów po zakończeniu nauki w szkole. Uczniowie są 

dobrze przygotowani, zdawalność egzaminu zawodowego przez uczniów jest bardzo dobra. 

Placówka od kilku lat jest w czołówce szkół pod względem wyników nauczania wg rankingu 

opracowywanego corocznie przez Perspektywy- Brązowa Tarcza za 2021r.  

− Wyniki egzaminów maturalnych w LO i Technikum wskazują na wysoki poziom 

nauczania i bardzo dobrą zdawalność.  

− Szkoła kompleksowo pełni funkcję szkoły publicznej pracując z uczniami o znacznych 

problemach wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

− Wszyscy uczniowie, którzy zwrócą się o pomoc, lub którym wg nauczycieli taka 

pomoc jest potrzebna otrzymują ją. Jest ona realizowana różnymi metodami 

i sposobami, z użyciem wszelkich działań i z pomocą wielu zaangażowanych osób 

ze szkoły- wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja i z poza niej- poradnie 

specjalistyczne. Pojawia się coraz więcej uczniów z dostosowaniami i orzeczeniami.  

− Szkoła ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi - Państwową Uczelnią Zawodową 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz z Wydziałem Mechaniczno-

Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej, z którymi szkoła jest związana umowami 

partnerskimi oraz ma możliwość korzystania ze wsparcia naukowego tych uczelni i 

wizyt studyjnych.  

− Szkoła kształci w ścisłej współpracy z interesariuszami otoczenia społeczno-

gospodarczego. Kierunki kształcenia są zgodne z potrzebami lokalnego i regionalnego 

rynku pracy. 

− Kolejny rok uczniowie uzyskują stypendia Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 

uczniów zdolnych -13 osób. Bardzo dobra praca nauczycieli z uczniami polegająca 

na pomocy i wsparciu w realizacji ich planów naukowych. 

 

INNE: 
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 W ubiegłym roku szkoła podpisała umowę patronacką z Uniwersytetem Medycznym 

w Lublinie, dzięki czemu uczniowie klas licealnych kierunku biologiczno- chemicznego oraz 

klas mundurowych będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z ofertą uczelni jak również 

odbywania wizyt studyjnych. Realizacja działań ze względu na pandemię została przesunięta 

na ten rok szkolny.  

 Szkoła współpracuje z OKE Kraków- przygotowuje materiały do egzaminów z wybranych 

klasyfikacji zawodowych oraz przeprowadza testy egzaminacyjne wśród swoich uczniów. 

Wykonano dużo prac poprawiających estetykę szkoły(położona została kostka przed 

wejściem do szkoły; wykonana została dokumentacja oraz zadaszenie przy wejściu głównym 

do budynku).  

 

Zespół Szkół Specjalnych 

Zespół Szkół Specjalnych na terenie miasta Tarnobrzega ma swoją siedzibę przy ul. 

Kopernika 18. Jest publiczną placówką kształcenia specjalnego dla: 

• dzieci i młodzieży autystycznej, niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim 

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, 

znacznym i głębokim. 

 
Tabela 45. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2021 rok – Zespół Szkół Specjalnych 

Nazwa jednostki 
Liczba uczniów 

Sio 30.09* 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

AO ** 

Liczba nauczycieli 
(liczba osób) 

AO** 

Liczba etatów 
administracji i 
obsługi AO** 

Zespół Szkół Specjalnych 75 62,87 62 23 

 
Cykl kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych obejmuje: 

• szkołę podstawową 
• szkołę przysposabiającą do pracy dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

w stopniu umiarkowanym znacznym i głębokim. 
W ramach działalności szkoły prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, 
gdzie uczęszcza 105 dzieci w wieku przedszkolnym. 
Szkoła posiada w swoich zasobach pracownie: 

− komputerowe - integracji sensorycznej 
− muzyczną - dydaktyczne 
− plastyczno – techniczną - gastronomiczne 
− ceramiczną  
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Szkoła realizuje zadania poprzez wykorzystanie możliwych metod takich jak pedagogikę 

zabawy, programy aktywności M. Ch. Knillów, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 

metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, program M. Frostig, wspomaganie komputerowe, 

metody wspomagające komunikację oraz techniki relaksacyjne. 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH 

Program wychowawczo-profilaktyczny pod hasłem „Chcę być sobą – wiem co dla 

mnie jest dobre” zatwierdzony do realizacji przez grono pedagogiczne i radę rodziców 

realizowany jest zgodnie z planem. Realizowano założenia zawarte w indywidualnych 

programach edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych przez zespół specjalistów na dany 

etap edukacyjny dla danego ucznia oraz modyfikowany w miarę potrzeb. IPETy realizowano 

zgodnie z założeniami. Dodatkowo szkoła uczestniczyła w następujących programach: 

• Szkoła Promująca Zdrowie, 

• Owoce, warzywa i mleko w szkole – Program dla Szkół, 

• Szkoła bez przemocy 

• Szkoła Odkrywców Talentów, 

• SKS  

Szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi realizując różnorodne projekty 

finansowane ze źródeł zewnętrznych np. - Program „Za życiem”. 

WNIOSKI: 

 W nowej siedzibie zostały zapewnione optymalne warunki do realizacji i efektywnego 

kształcenia specjalnego uczniów. Szkoła zapewnia edukacje uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną, w tym ze sprzężeniami oraz dla uczniów z autyzmem. 

W wyniku wspólnych działań obecnie w szkole: 

• utworzono kawiarenkę szkolną, 

• funkcjonuje sieć internetowa i monitoring, 

• utworzono i przystosowano do zajęć pracownie ceramiczną,  

• zakupiono dywan sensoryczny na WWRD – projekt z dotacji PZU. 
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W roku szkolny m 2021/2022 w placówce realizowano szereg innowacji pedagogicznych.  

Innowacje zaproponowane przez nauczycieli obejmują różnorodne dziedziny wiedzy 

i umiejętności. Można je pogrupować w bloki tematyczne: przyrodniczo - ekologiczne, 

kulturalno-artystyczne, krajoznawcze i ceramiczne.  

W ramach działań prewencyjnych w szkole:  

- opracowano procedury dotyczące trudnych zachowań uczniów, 

- uczniowie są cały czas pod opieką nauczyciela (podczas lekcji, przerw, wyjść na stołówkę, 

do toalety itp.  

- działania wychowawcze i profilaktyczne są na bieżąco modyfikowane i dostosowywane 

do potrzeb uczniów. 

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i swobodnie. 

Obecnie w szkole funkcjonują: dwie pracownie gastronomiczne, pracownia ceramiczna, 

pracownia komputerowa, sala do rehabilitacji, dwie świetlice, kawiarenka szkolna oraz sala 

treningowa umożliwiająca najmłodszym uczniom rozwijanie umiejętności samoobsługowych. 

Szkoła zapewnia także odpowiednie warunki do pracy z młodszymi dziećmi z Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju.  

Szkoła została doposażona w nowy sprzęt w postaci ławek, krzeseł oraz nowoczesne pomoce 

naukowe tj. tablice interaktywne, laptopy, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Na terenie 

przyszkolnym powstał ogród sensoryczny oraz ogród warzywny. Wychowawcy na co dzień 

mobilizują i motywują uczniów do dbałości o powierzone mienie, dbanie o czystość 

i estetykę szkoły oraz otoczenia. W szkole zostały opracowane, uaktualnione i wdrożone 

procedury dotyczące bezpieczeństwa uczniów.  

Szkoła stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, fundacji i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Na terenie szkoły działa 

drużyna harcerska „Nieprzetartego szlaku” oraz sekcja karate. 

Szkoła stale współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami. Za pośrednictwem Fundacji 

„Tu Jestem” w  latach 2020 i 2021 zostały zorganizowane dla uczniów ZSS wakacyjne 

warsztaty finansowane przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt umożliwił również 
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sfinansowanie wycieczki dla wszystkich uczniów. W ramach projektów dla organizacji 

pozarządowych Fundacja realizowała na terenie szkoły i poza nią zajęcia aktywizujące 

uczniów, poprawiające ich kondycję fizyczną. Dzięki współpracy z Fundacją „Lotto”, która 

w całości sfinansowała inwestycję, został wybudowany i wzbogacony licznymi nasadzeniami 

terapeutyczny ogród sensoryczny dla uczniów ZSS oraz dzieci z WWRD. Kolejnym owocem 

udanej współpracy jest wyposażenie szkoły w „dywan sensoryczny”. Środki na inwestycję 

zostały pozyskane we współpracy z Fundacją PZU oraz Fundacją Tu Jestem.  

Szkoła pozyskała także materiały wykończeniowe tj: płytki, farby, chemię budowlaną 

wykorzystaną do remontów kolejnych sal lekcyjnych.  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) mieści się w Tarnobrzegu przy ul. M. Kopernika 

5 oraz ul. Św. Barbary 1C.  

 
Tabela 46. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2021 rok – Centrum Kształcenia Zawodowego 

Lp. Nazwa jednostki 
Liczba 

uczniów AO* 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

AO* 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba osób) 
AO* 

Liczba etatów 
administracji i 
obsługi AO* 

Liczba 
budynków, 
w których 
mieści się 

CKZ 

1 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 

487 25,73 21 3,5 2  

*Dane na podstawie Arkusza organizacyjnego 
 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

1. Branża mechaniczno-samochodowo- energetyczna: 

• Mechanik pojazdów samochodowych 723103 MG.18 / MOT.05. Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych  

• Elektromechanik pojazdów samochodowych (zawód wygaszony możliwość 

kształcenia) 741203 MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 

•  Ślusarz 722204 MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi 
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• Mechanik moner maszyn i urządzeń 723310 (możliwość kształcenia) MEC.03. Montaż 

i obsługa maszyn i urządzeń 

• Elekromechanik741201 (możliwość kształcenia) ELE.01. Montaż i obsługa maszyn 

i urządzeń elektrycznych 

• Elektryk 741103 (możliwość kształcenia) ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

• Operator obrabiarek skrawających 722307 (możliwość kształcenia w zakresie 

obrabiarek konwencjonalnych) 

• Technik pojazdów samochodowych 311513 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa pojazdów samochodowych 

• Technik mechanik 311504 MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 

urządzeń  

 narzędzi albo MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

• Technik elektryk 311303 (możliwość kształcenia) ELE.02. Montaż, uruchamianie 

i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

• Technik spawalnik 311516 MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 

urządzeń  

i narzędzi lub MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 BELE .10 Montaż 

i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; ELE.11E eksploatacja 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

• Monter sieci i urządzeń sanitarnych 712618 BUD.09. Wykonywanie robót związanych 

z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

 

2. Branża budowlana: 

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 BUD.11. 

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

• Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 BUD.11. Wykonywanie 

robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 



 

247 | S t r o n a  

 

• Technik budownictwa 311204 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 

 

WNIOSKI:  

 Rok 2021 to prowadzenie działalności CKZ w warunkach pandemii, co powodowało 

znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia zajęć, praktyk czy podejmowania prac 

na rzecz innych placówek miasta. Nie mniej udało się z zachowaniem reżimu sanitarnego 

przeprowadzić egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów 

ze szkół współpracujących, a także przeprowadzono kurs spawalniczy w metodzie MAG 135 

dla uczniów ZS 3 w Tarnobrzegu w zawodzie ślusarz, łącznie: 14 uczniów . 

W ramach zajęć praktycznych wykonano prace na rzecz: 

• ZS nr 2 malowanie korytarza i szatni. 

• LO w Tarnobrzegu polegające na remoncie dwóch sal lekcyjnych.  

• ZSS w postaci wykonania fundamentów z osadzeniem kotew. 

• ZS nr 3 w Tarnobrzegu wykonano prace w dwóch pomieszczeniach szatni, 

wyremontowano dwa pokoje w internacie prowadzono prace na korytarzach i w sali 

konferencyjnej szkoły.  

• Tarnobrzeskiego Centrum Wolontariatu wykonano malowanie drzwi. 

• SCUW malowanie dwóch pomieszczeń. 

W X Finale Centralnym Olimpiady Buduj z Pasją dwóch uczniów reprezentujących CKZ i ZS nr 

3 zajęło I miejsce. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

 
Tabela 47. Informacja dotycząca stanu oświaty za 2021 rok – Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna 

Nazwa jednostki 
Liczba 

diagnoz 
Sio 30.09 

Liczba 
korzystających 

Sio 30.09 

Liczba form 
udzielonej 

pomocy Sio 
30.09 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

AO 

Liczba 
nauczycieli 

(liczba 
osób) AO 

Liczba 
etatów 

administracji 
i obsługi AO 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

974 3267 3075 21,8 23 5 
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 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu ma swoją siedzibę przy 

ul. Kościuszki 30. Poradnia realizuje zadania z zakresu: 

• terapii psychologicznej i pedagogicznej,  

• terapii logopedycznej,  

• psychoterapii, 

• organizuje grupowe zajęcia socjoterapeutyczne,  

• treningu umiejętności społecznych,  

• organizuje warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli porady i konsultacje. 

W poradni uruchomiony został telefon zaufania p.n. Niebieski Telefon , który dedykowany 

jest głównie dzieciom, które doświadczyły przemocy w domu lub w szkole. Kontaktować 

mogą się również rodzice i nauczyciele, którzy byli świadkami stosowania przemoc wobec 

dzieci.  

W ramach Tarnobrzeskich Seminariów Pedagogicznych poradnia zorganizowała konferencje 

on-line: 

• „Pandemia i powrót do szkoły. Problemy i wsparcie psychologiczno – 

pedagogiczne”, 

• „Zaloguj do myślenia - bezpieczeństwo w sieci jako wyzwanie współczesnej 

profilaktyki i edukacji”, 

• „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży - problemy i profilaktyka” 

Poradnia zorganizowała konkursy plastyczne dla dzieci: 

• Ja w sieci, ty w sieci - bezpieczeństwo i zagrożenia”, 

• "Higiena cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje.” 

• Konkursu EKO-IDEA pt. "Żyjesz, daj żyć innym!"  

Efekty jakie przyniosła realizacja powyższych przedsięwzięć: 

• Dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania 

warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt 
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z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, umacniania funkcje opiekuńczo – 

wychowawcze i poczucie odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich. 

• Promowanie postaw dotyczących higieny cyfrowej i bezpiecznego użytkowania 

Internetu.  

• Przedstawienie alternatywnych form spędzania czasu poza siecią, które są związane 

z zainteresowaniami, pasjami i hobby.  

• Popularyzacja wśród uczniów wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i zagrożeń 

związanych z korzystaniem z Internetu.  

• Wzrost umiejętności nawiązywani i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych. 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Poradnia prowadzi następujące formy: 

• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – orzecznictwo. 

• Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, psychoterapia. 

• Trening umiejętności społecznych. 

• Porady i konsultacje. 

 

Wszystkie podejmowane przez Poradnię działania dotyczące uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi mają za zadanie: 

• Poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w środowisku szkolnym 

i rodzinnym. 

• Wzrost umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia sobie 

ze stresem. 

• Wzrost umiejętności podtrzymania więzi. 

• Umiejętności rozładowania napięcia emocjonalnego. 

• Wzrost umiejętności budowania adekwatnej samooceny. 

 

WNIOSKI: 
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• W związku z sytuacją pandemii niektóre formy pracy (zajęcia z dziećmi, uczniami, 

szkolenia dla nauczycieli, prelekcje dla rodziców itp.,) które do tej pory były 

realizowane na terenie przedszkoli i szkół nie odbyły się lub zostały przeprowadzone 

w ograniczonym zakresie. 

• Znaczną część realizowanych w szkołach zajęć stanowiły zajęcia reintegracyjne 

w związku z powrotem do nauczania stacjonarnego. 

• Zorganizowane zostały nowe sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. 

• Zorganizowane zostały nowe grupy dla uczniów - zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno– społeczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

• Pracownicy systematycznie poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności 

zawodowe. 

 

Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych 

 
Ofertę edukacyjną Miasta Tarnobrzega uzupełniają prowadzone przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne szkoły, przedszkola i 

placówki, które na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1930 z późn. zm.) otrzymują z budżetu Miasta 

Tarnobrzega dotacje przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. W 

2021 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 19.561.912,60 zł. 

Tabela 48. Wykaz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji w 2021 roku. 

Nazwa szkoły/przedszkola/placówki Organ prowadzący 
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jana Pawła II 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. 
Konstytucji 3 Maja 11 39-400 Tarnobrzeg 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana 
Pawła II 
Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa 
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Małego Księcia 

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Naukowe im. 
Małego Księcia ul. Jana Kochanowskiego 3 39-400 
Tarnobrzeg 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Małego Księcia 
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego 

Tarnobrzeskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe ul. 
Dominikańska 7 39-400 Tarnobrzeg 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
„Siarka” 

Klub Sportowy Siarka Al. Niepodległości 2 39-400 
Tarnobrzeg 
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnobrzegu Medyk Szkoła Sp. z o.o. ul. Wólczańska 125 90-521 

Łódź Medyczna Szkoła Policealna w Tarnobrzegu 
Policealna Szkoła w Tarnobrzegu 
Profesjonalna Szkoła Biznesu Anna Baran 
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Chatka Simonetta Chrabańska-Jajko 
Niepubliczne Przedszkole Bociania Kraina Joanna Grębowiec 
Przedszkole Akademia Malucha Elżbieta Smykla 
Niepubliczne Przedszkole nr 1 Agata Piwowar 
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe 
Bajka Stowarzyszenie NOVA Edukacja ul. Zamkowa 123 39-

400 Tarnobrzeg Niepubliczna Szkoła Policealna NOVA nr 1 
Niepubliczna Szkoła Policealna NOVA nr 2 
Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia 

Jacek Sadrakuła Branżowa Szkoła II Stopnia 
Policyjne Liceum Ogólnokształcące 
Niepubliczne Policealne Studium Administracji 

Sebastian Sadrakuła 
I Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP 
dla Dorosłych 
I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy 

PSONI Al. Niepodległości 2 39-400 Tarnobrzeg 

Bursa Szkolna 
WSSiG w Przeworsku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 
37-200 Przeworsk 

 

 Dodatkowo w 2021 roku szkołom i placówkom niesamorządowym przekazano 

na podstawie § 10k rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 983, 1343) dotację celową 

na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej 

i języka regionalnego w łącznej kwocie 44.100,00 zł.  

 

Programy i projekty realizowane przez urząd miasta tarnobrzega w zakresie 
oświaty 

 
 W 2021 roku, zrealizowano następujące programy i projekty:  

• Program ,,Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3 

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” 

dotyczącego  
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bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków w roku 2021 pozyskano kwotę w wysokości 65 356,11 zł 

na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej 

kuchni i jadalni) dla Szkoły Podstawowej Nr 9. 

Kwota finansowego wkładu własnego Miasta Tarnobrzeg wyniosła 16 339,03 zł. 

• Środki z rezerwy 0,4 % subwencji ogólnej 

W 2021 roku pozyskano kwotę w wysokości 31 150 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 6 

na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.  

• Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 

2020-2022 

W ramach powyższego programu pozyskano środki w wysokości 32 851,97 zł 

na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszczających do tarnobrzeskich szkół 

ponadpodstawowych oraz Zespołu Szkół specjalnych. Dofinansowaniem objęto 110 uczniów. 

• Dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2021 roku 

poz. 1343),   

W ramach powyższego programu pozyskano środki w wysokości na realizację dodatkowych 

zajęć wspomagających w szkołach samorządowych i nie samorządowych.  

Dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg przekazano kwotę 

w wysokości kwotę w wysokości 150 710,00 zł (I i II transza). 

Dal szkół, dla których organami prowadzącymi są podmioty spoza sektora finansów 

publicznych przyznano dotację celową w wysokości 36 758,01 zł. 

• Realizacja Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 

2021 – 2025” 
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W ramach powyższego programu Miasto Tarnobrzeg otrzymało kwotę w wysokości 29 986,78 

zł na  rozwój czytelnictwa w Przedszkolu Nr 12, Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole 

Podstawowej Nr 9, Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu.  

Wysokość wkładu własnego wyniosła 7 496,70 zł.  

W ramach przyznanego dla przedszkoli wsparcia finansowego, dokonano zakupu książek 

będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, oraz podjęto działania 

promujące czytelnictwo.  

W przypadku szkół dofinansowanie zostało przyznane na zakup książek będących 

nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz zakup nowych elementów 

wyposażenia do bibliotek szkolnych, takich jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez 

nauczyciela bibliotekarza, zakup oprogramowania dla bibliotek, zakup czytników e-booków, 

zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, 

szaf, foteli i elementów oświetlenia lub realizację działań promujących czytelnictwo. 

• Realizacja Rządowego programu ,,Za życiem” 

W roku 2020/21 kontynuowano Rządowy Program „Za życiem”, którego realizacja 

została przewidziana na lata 2017-2021. Od 28 listopada 2017 r. Zespół Szkół Specjalnych 

w Tarnobrzegu na mocy porozumienia pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a Ministerstwem 

Edukacji Narodowej realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Szkoła pełni funkcję ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego ze szczególnym 

uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Placówka jest zobowiązana do 

świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu Miasta Tarnobrzega. Finansowanie 

realizacji zadań odbywa się w formie dotacji celowej przekazywanej na rachunek bankowy 

Urzędu Miasta w następujący sposób: 

1. I transza w wysokości 32 280 zł - 2017 

2. II transza w wysokości 140 400 zł -2018 

3. III transza w wysokości 156 000 zł -2019 

4. IV transza w wysokości 187 200 zł -2020 

5. V transza w wysokości 187 200 zł -2021 

Łączna kwota dotacji przeznaczona na realizację programu wynosi: 703 080 zł 
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Inwestycje i remonty 

 
W 2021 roku Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury przekazywał jednostkom 

oświatowym środki finansowe na najpilniejsze wydatki związane z usuwaniem awarii, 

pilnymi naprawami lub remontami w budynkach przedszkoli, szkól i placówek oświatowych. 

 Na dofinansowanie remontów szkolnych placów zabaw wybudowanych w ramach 

Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych 

i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ,,Radosna szkoła” przeznaczono kwotę 

w wysokości 175 000 zł.  

 Na remonty dużych placów zabaw w Szkołach Podstawowych Nr: 3,4,9 i 10 przeznaczono 

po 25 000 zł dla każdej z nich.  

 Na remonty małych placów zabaw przeznaczono po 15 000 zł dla Szkół Podstawowych 

Nr: 6,7,8,11 oraz dodatkowo dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na plac zabaw przejęty 

od Zespołu Szkół Specjalnych. 

 Ponadto przekazano niżej wymienione kwoty w wysokości: 

• 27 000 zł na wykonanie niezbędnych remontów w Przedszkolu Nr 15. 

• 84 900 zł na wykonanie remontu chodników prowadzących na teren placu zabaw 

w Przedszkolu Nr 3. 

• 11 000 zł na materiały budowlane służące do wykonania remontu w pomieszczeniu 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 10. 

• 20 000 zł na wykonanie prac remontowo – malarskich w budynku Zespołu Szkół 

Specjalnych 

• 30 000 zł na dokończenie prac remontowych z 2020 roku w Zespole Szkół im. ks. 

St. Staszica 

• 8 000 zł na wymianę podłogi w Sali świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7. 

• 4 500 zł na wykonanie odgrzybienia i malowanie pomieszczeń kuchni w Przedszkolu 

Nr 4. 

• 5 500 zł na montaż zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Nr 8. 
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• 9 000 zł na wykonanie pilnych remontów czap kominowych oraz remont rynien 

do odwodnienia dachu. 

• 10 000 zł na pilny remont schodów wejściowych oraz kominów z dokonaniem 

zabezpieczeń w  szkole Podstawowej Nr 6. 

• 10 000 zł na remont podłogi sali lekcyjnej w Liceum Ogólnokształcącym.  

• 2 500 zł na wymianę instalacji związanej z zasilaniem zimnej wody w Przedszkolu nr 5. 

• 3 700 zł na wykonanie prac związanych z naprawą uszkodzeń dachu nad salą 

gimnastyczną w Szkole podstawowej Nr 7. 

• 2 000 zł na uzupełnienie brakujących środków finansowych na wykonanie prac 

związanych z naprawą uszkodzeń budynku przy boisku ,,Orlik” oraz montaż krat w 

łączniku pomiędzy dwoma budynkami w Szkole Podstawowej Nr 7. 

• 30 000 zł na wykonanie remontu nawierzchni na terenie szkoły oraz wykonanie 

zadaszenia przed wejściem do szkoły w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica. 

Ponadto wyrażono zgodę na przeznaczenie 27 000 zł, pozyskanych ze sprzedaży przez Zespół 

Szkół nr 2 majątku szkolnego (maszyn rolniczych), na malowanie korytarzy i klatki schodowej 

w Zespole Szkół Nr 2 oraz 30 000 zł pochodzących ze sprzedaży majątku szkoły, na wykonanie 

pilnego remontu dachu dużej hali sportowej i budynku gospodarczego. 

Dodatkowo, w związku ze zgłaszanymi potrzebami w zakresie zakupu sprzętu i pomocy 

dydaktycznych przeznaczono środki finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia tj.: 

• 10 824 zł na zakup i montaż monitoringu w Przedszkolu Nr 3. 

• 50 000 zł na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole 

Podstawowej Nr 6 (środki przekazane przez Zarząd Osiedla Miechocin). 

• 29 000 zł na zakup urządzenia do urządzenia do terapii EEG- Biofeedback dla Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej.  

• 5 500 zł na dofinansowanie zakupu serwera oraz stacji roboczych dla liceum 

Ogólnokształcącego.  

• 6 888 na zakup zmywarko – wyparzarki dla Przedszkola Nr 17. 

• 5 500 zł na zakup oraz wymianę grzałek i zmiękczacza wody dla Przedszkola Nr 3. 
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• 6 150 na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

oraz  opracowanie dokumentacji budowlanej dla obiektu Przedszkola Nr 7 w 

Tarnobrzegu. 

 

PODSUMOWANIE 

Pomimo trwającej pandemii w 2021 roku oraz niekorzystnej sytuacji finansowej 

tarnobrzeskiej oświaty, dzięki staraniom dyrektorów jednostek oświatowych, osób 

zatrudnionych w tarnobrzeskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także 

uczniom i rodzicom udało się zrealizować szereg cennych inicjatyw. 

Nie bez znaczenia pozostaje również wkład władz miasta oraz pracowników Wydziału 

Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury w rozwój tarnobrzeskiej oświaty. W 2021 roku pozyskano 

dodatkowe środki finansowe, dzięki którym przeprowadzono dodatkowe zajęcia 

wspomagające dla uczniów, celem uzupełnienia zaległości powstałych w wyniku nauki zdalnej 

podczas pandemii COVID-19. 

Ponadto, podobnie, jak w poprzednich latach pozyskano dodatkowe środki na doposażenie 

stołówek szkolnych. W 2021 roku dofinansowaniem objęto Szkołę Podstawową Nr 9.  

Pomimo wciąż trwającej pandemii, zaistniała konieczność zrealizowania zaległych wyjazdów 

międzynarodowych w ramach programów unijnych, w tym przede wszystkim programu 

ERASMUS+ oraz POWER. Były to zaległe mobilności z 2020 roku, ale dzięki staraniom 

koordynatorów, w większości udało się je zrealizować. 

Wciąż jednak pozostaje problem znacznego niedofinansowania oświaty, przez co 

inwestowanie w infrastrukturę szkolną jest znacznie ograniczone (wykonywane są tylko 

najpilniejsze prace remontowe). 

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 

 
 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu prowadziło w 2021 r. obsługę 

finansową jednostek organizacyjnych zgodnie ze Statutem stanowiącym załącznik Nr 1 

do Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega Nr XXX/281/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny 
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w Tarnobrzegu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Samorządowe Centrum 

Usług Wspólnych w Tarnobrzegu i nadania statutu jednostce z późniejszymi zmianami.  

 

Działalność Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. 

 Przedmiotem działalności jednostki obsługującej jest prowadzenie wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 36 jednostek organizacyjnych, zwanych 

jednostkami obsługiwanymi :  

• 14 Przedszkoli, 

• 8 Szkół Podstawowych, 

• 4 Zespołów Szkół Ponadpodstawowych, 

• Liceum Ogólnokształcącego, 

• Zespołu Szkół Specjalnych, 

• Centrum Kształcenia Zawodowego, 

• Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

• 2 Żłobków Miejskich, 

• Placówki opiekuńczo wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka, 

• Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

• Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg, 

• Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, 

 

 Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LII/527/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 listopada 

2021 r. w  sprawie zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług Wspólnych 

w Tarnobrzegu od 1 stycznia 2022 r. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych obsługuje 

nowoutworzoną jednostkę organizacyjną p.n. Tarnobrzeskie Centrum Seniora.  

 Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej 

obsługi należy : 



258 | S t r o n a  

 

• przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych 

dokumentów i  informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów 

planów finansowych i ich zmian, 

• nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków jednostek 

obsługiwanych, 

• prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi 

zasadami rachunkowości, 

• prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej jednostek obsługiwanych, 

• gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo – księgowej, 

• prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, 

• sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, 

• prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań, 

• przygotowywanie danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu 

nauczycieli, 

• ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

• prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych, 

• organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych w jednostkach 

obsługiwanych, 

• obsługa informatyczna jednostek obsługiwanych, 

• wsparcie w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych jednostek 

obsługiwanych. 

 

Plan finansowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu w 2021 r. 

 Plan finansowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w 2021 r. wynosił 

2 376 627,00 zł., natomiast wykonanie wydatków 2 339 283,09 zł., w tym : 
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− wynagrodzenia i pochodne 2 185 734,41 zł. ( nagrody jubileuszowe i odprawa 

emerytalna – 15 687,00 zł. ), 

− odpis na ZFŚS – 51 515,14 zł., 

− media – 25 083,56 zł., 

− materiały biurowe i środki czystości – 14 252,50 zł 

− zakup sprzętu komputerowego ( dyski, pamięć, drukarki ) – 12 358,09 zł., 

− szkolenia pracowników 8 357,10 zł., 

− zakup usług telekomunikacyjnych – 5 001,37 zł., 

− badania lekarskie pracowników – 3 268,00 zł.. 

 

Stan zatrudnienia w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w  Tarnobrzegu w 2021 r. 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w 

Tarnobrzegu zatrudnionych było 33 pracowników, co stanowiło 32,35 etatu : 

• 29 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony, 

• 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony w tym : 

− 1 pracownik zatrudniony w ramach realizacji deklaracji zatrudnienia po zakończeniu 

robót publicznych organizowanych przez PUP w Tarnobrzegu, 

− 3 pracowników zatrudnionych do 31.12.2021 r. ( 1 osoba – umowa na czas 

nieokreślony, 1  osoba umowa na czas określony do 30.06.2022 r., 1 osobie nie 

przedłużono umowy ).  
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OCHRONA ZDROWIA 

 

Świadczenia medyczne 

 
Na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonują publiczne i niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne na 30.12.2021 r. udzielało 66 podmiotów leczniczych 

zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 295 Praktyk Zawodowych Lekarzy 

i Lekarzy Dentystów zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie, 52 praktyk 

zawodowych pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w rejestrze Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz 24 praktyk zawodowych fizjoterapeutów 

zarejestrowanych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. 

W 2021 r. świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia realizowane były przez podmioty lecznicze w zakresie: 

• lecznictwa szpitalnego - 1 podmiot, 

• podstawowej opieki zdrowotnej - 9 podmiotów, 

• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - 10 podmiotów, 

• opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - 4 podmioty, 

• rehabilitacji leczniczej - 8 podmiotów, 

• leczenia stomatologicznego - 15 podmiotów, 

• opieki paliatywnej i hospicyjnej - 1 podmiot, 

• świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - 7 podmiotów. 

 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) – dla których organem 

założycielskim jest Rada Miasta Tarnobrzega: 

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Mickiewicza 34, tel. 15 823-84-61, ul. 1 Maja 1, tel. 15 823 

84 72 

 Świadczenia z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego zapewnia 

Przychodnia Specjalistyczna. Placówka rozpoczęła swą działalność w zakresie udzielania 
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porad specjalistycznych i konsultacyjnych od 01.01.1999 r. i obejmuje swoją działalnością 

teren miasta Tarnobrzega oraz okolicznych gmin, a także tereny graniczące z województwem 

podkarpackim, udziela również świadczeń dla pacjentów z terenu całego kraju. 

 W ramach Przychodni działają 23 poradnie i 2 pracownie zapewniające szerokie 

spektrum specjalistki oraz diagnostyki w różnego rodzaju schorzeniach i chorobach 

wyposażone w najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny i zabiegowy. 

 Przychodnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i pokrywa z posiadanych 

środków i uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania z tytułu zawartych 

umów. Podstawą finansowania działalności Przychodni Specjalistycznej jest coroczny 

kontrakt z głównym nabywcą usług specjalistycznych tj. z Narodowym Funduszem Zdrowia 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Placówka realizuje zadania w zakresie 

wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych dla innych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, spółek 

lekarskich, prywatnych gabinetów lekarskich, gabinetów medycyny rodzinnej itp., a także dla 

zakładów pracy wykonując badania lekarskie dla pracowników. Środki uzyskiwane są także 

z akcji profilaktycznych wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Inne przychody to: wpłaty z czynszów od wynajmowanych pomieszczeń, 

tablic reklamowo – informacyjnych, odpłatne świadczenia zdrowotne dla osób 

nieubezpieczonych i nieposiadających uprawnień do świadczeń.  

 Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu sporządza rachunek zysków i strat w formie 

porównawczej, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej 

w układzie rodzajowym. 

 Przychody w 2021 r. wynosiły 7 984 265,45 zł w tym kontrakt z NFZ 7 949 493,57 zł 

analogicznie w 2020 r. wynosiły 6 341 726,96 zł, kontrakt z NFZ 5 500 257,49 zł. 

 Koszty Przychodni Specjalistycznej w 2021 r. wynosiły 7 941 562,07 zł analogicznie 

w 2020 r. wynosiły 6 311 825,39 zł.  

W 2021 roku wykonano remont parkingu i wymieniono ogrodzenie przy ul. Mickiewicza 

34. 

Koszt w/w prac wyniósł 168 199,19 zł. 

W 2021 r. Przychodnia zakupiła środki trwałe na wartość 139 945,05 zł z tego : 
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- środki pochodzące z dotacji Miasta Tarnobrzeg - 80 000,00 zł, 

- środki własne - 59 945,05 zł 

• Autorefrektokeratotonopachymetr - 62 000,00 zł (środki pochodzące z dotacji Miasta 

Tarnobrzeg) 

• Polomierz - 35 550,00 zł (środki pochodzące z dotacji Miasta Tarnobrzeg – 

18 000,00 zł, środki własne 17 550 zł) 

• Rejestratory holterowskie (2 szt.) - 13 000,00 zł (środki własne) 

• Aparat do EKG - 4 752,00 zł (środki własne) 

• Wiata śmietnikowe - 6 765,00 zł (środki własne) 

• System monitoring kamer - 4 520,25 zł (środki własne) 

• Szlaban CAME z pilotami - 13 357,80 (środki własne)  

 Niskowartościowe środki trwałe na wartość 31 992,62 zł tj.: stolik zabiegowy , piła 

do gipsu, komputery, monitory, drukarki, wózek pod aparat EKG, wózek inwalidzki, 

ciśnieniomierze, krzesła, fotele, taborety lekarskie, kasa fiskalna, telefony. 

 W 2021 roku Przychodnia Specjalistyczna zatrudniała łącznie 108 osób, zatrudnionych 

w różnych formach tj.; umowa o pracę, umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, umowa 

zlecenie, umowa o dzieło. Zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny z dużym 

doświadczeniem, w tym : 

59 lekarzy specjalistów, 14 pielęgniarek, 4 higienistki stomatologiczne, 2 psychologów, 

1 psychoterapeutę, 5 techników medycznych, oraz pozostały personel.  

 Przychodnia na bieżąco realizuje zadania wynikające z realizacji Ustawy dotyczącej 

wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników służby zdrowia. 

 Przychodnia posiada własną bazę diagnostyczną dysponuje własnym, 

wysokospecjalistycznym 

i nowoczesnym sprzętem medycznym, gwarantującym świadczenie usług na wysokim 

poziomie 

w tym: 

• pełen zakres badań rtg – badania wykonywane metodą cyfrową, 
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• pracownia badań densytometrycznych na wyposażeniu której znajduje się 

nowoczesny densytometr, 

• badania usg – przychodnia posiada trzy aparaty usg znajdujące się na wyposażeniu 

pracowni usg, poradni ginekologiczno- położniczej, poradni chirurgii i ortopedii, 

• echo serca, 

• pracownia badań kardiologicznych na wyposażeniu której znajdują się: bieżnia 

do wykonywania testów wysiłkowych, 2 aparaty EKG, 4 holtery. 

 Rok 2021 był okresem w którym wystąpiły znaczne utrudnieniem w działalności 

Przychodni spowodowane występująca pandemia SARS-CoV-2 COVID 19.  

 Jak wszystkie jednostki służby zdrowia tak i Przychodnia musiała się zmierzyć z nową 

rzeczywistością 

i dostosować swoją działalność do panującej sytuacji. Przez cały okres Przychodnia udzielała 

i udziela świadczeń medycznych przyjmując pacjentów w formie osobistej lub teleporad. 

Nawet w najgorszym okresie pandemii nie zawieszono przyjęć pacjentów. 

 

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, ul. Targowa 4, tel. 15 822 50 20 

 Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu prowadzi 

działalność 

z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach podpisanej umowy z NFZ w tym: 

• Fizjoterapia ambulatoryjna (fizykoterapia, kinezyterapia , masaż) 

• Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (poradnia rehabilitacyjna) 

• Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 

dziennym 

• Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. 

 Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i pokrywa z posiadanych środków 

i uzyskanych przychodów koszty działalności. Umowa z NFZ stanowi główne źródło 

finansowania Ośrodka. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej prowadzi również dodatkową 

działalność zmierzającą do zwiększenia przychodów poprzez: prowadzenie medycyny pracy, 
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wynajmowanie niewykorzystanych pomieszczeń, prowadzenie gimnastyki profilaktyczno – 

leczniczej. 

 Przychody ośrodka w 2021 roku wynosiły 2 299 513,53 zł w tym kontrakt z NFZ 

1 954 522,14 zł. Koszty 2 249 760,58 zł, analogicznie przychody ośrodka w 2020 roku 

wynosiły 1 830 714,80 zł w tym kontrakt z NFZ 1 578 428,98 zł. Koszty 1 826 926,86 zł. 

 W 2021 roku ośrodek otrzymał z Miasta Tarnobrzeg dotację celową na inwestycję pn. 

„Budowa szybu wraz z montażem dźwigu osobowego”. Koszt realizacji zadania: 328 938,31 

zł. Dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej przez Miasto 

Tarnobrzeg - 190 614,30 zł. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego 

- 138 324,00 zł. 

 Ośrodek zakupił również ze środków własnych sprzęt komputerowy, okulary do lasera, 

okulary do lamp sollux, filtrów do lampy Sollux, akcesoria do gabinetów kinezyterapii 

(fizjoterapia ambulatoryjna i rehabilitacja dzieci) – wałki rehabilitacyjne, półwałki 

rehabilitacyjne, piłki do masażu, taśmy Thera band, wyposażenie do UGUL oraz niezbędne 

wyposażenie. 

 W Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej wykonano 

świadczenia zdrowotne w ilości: 1 153762 punktów. Termin oczekiwania na wizytę 

fizjoterapeutyczną wynosił średnio 3 miesiące, w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 

wykonano: 1 901 osobodni tj. 146 377 punktów. Termin oczekiwania na rehabilitację wynosił 

średnio 2 miesiące. Natomiast w zakresie rehabilitacji dzieci wykonano: 4 368 osobodni 

tj. 363 022 punktów. Termin oczekiwania na rehabilitację wynosił średnio 2 miesiące. 

W poradni rehabilitacyjnej wykonano 35 525 punktów. Termin oczekiwania na wizytę 

wynosił średnio 2 tygodnie. 

 Osoby posiadające orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności były 

przyjmowane poza kolejnością – zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Inne grupy 

pacjentów uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

odpowiednich aktów prawnych, również były przyjmowane poza kolejnością. 

 W 2021 roku ośrodek zatrudniał 33 pracowników (w tym: kierownika, głównego 

księgowego, 2 sekretarki medyczne, 2 pielęgniarki, 24 fizjoterapeutów 1 technika masażystę 
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i 2 sprzątaczki), oraz na umowy cywilno – prawne: 12 osób (w tym: 6 lekarzy, logopedę, 

psychologa, pedagoga, radcę prawnego, inspektora BHP, informatyka). Ośrodek zatrudnia 

profesjonalną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, stale doskonalącą swoje umiejętności 

i zgłębiającą posiadaną wiedzę, a także ma do dyspozycji nowoczesną aparaturę z zakresu 

rehabilitacji. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników, ośrodek skorzystał 

z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy dla 10 pracowników. 

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na działalność naszej placówki. 

Sytuacja finansowa Ośrodka była stabilna. Wynik finansowy za 2021 r. jest dodatni. Ośrodek 

Rehabilitacji Leczniczej dba o ciągły rozwój i jakość oferowanych usług. 

 

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, ul. Dekutowskiego 20, tel. 15 822-73-55 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w 

Tarnobrzegu w 2021 r. miał podpisany kontrakt Narodowym Funduszem Zdrowia na 77 

pacjentów. Dodatkowo Zakład opiekuje się 15 osobami w ramach tzw. pielęgnacyjnej opieki 

domowej. Są to osoby ze schorzeniami neurologicznymi, przewlekle postępującymi 

chorobami mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach i urazach, z trudno gojącymi 

się ranami i odleżynami z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, a także chorzy w stanie 

wegetatywnym. 

 Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację, edukację 

zdrowotną pacjentów i ich rodzin, rehabilitację oraz kontynuację leczenia farmakologicznego 

i dietetycznego dla osób niewymagających pobytu w szpitalu, a ze względu na stan zdrowia i 

niepełnosprawność wymagających świadczeń pielęgnacyjnych. Do zakładu może zostać 

przyjęta osoba przewlekle chora, która w ocenie skalą Barthel – mierzącą stopień 

samoobsługi i samodzielności pacjenta – uzyskała nie więcej niż 40 punktów. Świadczenia 

medyczne udzielane w Zakładzie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zatwierdzonymi do wdrożenia przez Ministra Zdrowia 

zaleceniami, w zakładzie przewiduje się czasowy charakter pobytu i uwzględnia stały lub 

okresowy powrót chorego do środowiska zamieszkania, w którym opieka jest 

kontynuowana. 

 W 2021 roku SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu zatrudniał w 

różnych formach 86 osób w tym: 7 pracowników administracyjnych, 9 lekarzy, 18 
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pielęgniarek, 24 opiekunów medycznych, 6 fizjoterapeutów,1 terapeuta zajęciowy, 4 

pielęgniarki opieki długoterminowej, 1 logopeda, 2 psychologów, 1 dietetyk, 1 farmaceuta 

oraz pozostały personel co stanowi 68,25 etatów. W celu podniesienia fachowości usług, 

personel opracowuje standardy i procedury, uczestniczy w konferencjach, kursach 

kwalifikacyjnych: zdalnych i szkoleniach wewnątrz zakładowych. SP ZOZ Zakład 

Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w 2021 roku udzielił 104 000 świadczeń w tym: świadczenia 

medyczne, dietetyczne i pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne, 

psychologiczne i logopedyczne oraz 5 217 świadczeń w pielęgniarskiej opiece 

długoterminowej domowej. Analogicznie w roku 2020 zakład udzielił 95 686 świadczeń, 

natomiast w opiece długoterminowej domowej wykonano 5 322 świadczeń. Przeciętny czas 

oczekiwania na miejsce w Zakładzie wynosi do 3 miesięcy.  

 Źródłem utrzymania zakładu jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie oraz wpływy od pacjentów w wysokości 70 % 

dochodu finansowego danego pacjenta.  

 Przychody zakładu w 2021 roku wynosiły: 5 760 333,19 zł., w tym kontrakt z NFZ: 

4 166 196,14 zł. Koszty: 5 894 923,31 zł, analogicznie w 2020 r. przychody zakładu wynosiły: 

4 956 128,08 zł., w tym kontrakt z NFZ: 3 497 299,53 zł. Koszty: 4 953 655,70 zł. 

 W 2021 r. zakład otrzymał od Miasta Tarnobrzeg dotację celową w wysokości 70 tys. zł z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno – medycznego i remont zakładu.  

 

APTEKI 

 Na terenie miasta Tarnobrzega na koniec 2021 r. dostęp do świadczeń usług 

farmaceutycznych zapewniało 18 aptek ogólnodostępnych. Rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych oraz dyżurów nocnych na terenie miasta Tarnobrzega reguluje uchwała 

Rady Miasta Tarnobrzega na podstawie Prawa farmaceutycznego. 
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Promocja zdrowia i profilaktyka  

 
Szczepienia przeciwko grypie 

 Przeprowadzono konkurs ofert na wyłonienie realizatora szczepień przeciwko grypie 

w sezonie jesiennym 2021 r. w ramach programu polityki zdrowotnej pn: "Program szczepień 

przeciwko grypie dla mieszkańców Tarnobrzega powyżej 60 roku życia na lata 2021-2025". W 

dniu 16 wrześnie 2021 r. podpisano umowy z dziewięcioma oferentami - podmiotami 

leczniczymi działającymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na wykonanie szczepień 

przeciwko grypie. Wszystkie podmioty lecznicze złożyły oferty w cenie 55 zł za wykonanie 

jednego szczepienia wrazz przeprowadzeniem badania. Umowy obowiązywały od dnia 

16.09.2021 do dnia 26.11.2021r. W budżecie miasta na powyższy cel zostały zabezpieczone 

środki finansowe (Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2021 Nr XXXIX/415/2021 

Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 stycznia 2021 r. - DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 

rozdział/paragraf 85149 § 4300 realizacja Programu szczepień profilaktycznych przeciw 

grypie). W 2021 r. zaszczepiono 1 427 osób w tym osoby przebywające w tarnobrzeskich 

placówkach opieki długoterminowej tj. zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz dom pomocy 

społecznej. Wydatkowano z budżetu miasta na szczepienia przeciwko grypie 78 485 zł. 

 Realizatorzy programu szczepień przeciwko grypie w 2021 r.: 

1. Centrum Medyczne PULS Frańczak, Bednarz-Nocoń, Okoń, Krzemiński i Partnerzy 

Sp. Partnerska Lekarzy w Tarnobrzegu, ul. Targowa 5, 39-400 Tarnobrzeg,  

2. NASZE ZDROWIE Sp. z o. o. 

ul. Sienkiewicza 67, 39-400 Tarnobrzeg, 

3. Centrum Medyczne PULS 1 Poradnia Lekarza Rodzinnego Spółka Lekarska Puls 1 

Łukasiewicz i Partnerzy, ul. 1-go Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg,  

4. Zespół Lekarzy MEDYTAR S. Krawczuk, B. Lipczyńska-Krużel sp. p. 

UL. Kościuszki 40, 39-400 Tarnobrzeg, 

5. Praktyka Lekarska MEDYK 

ul. 1-go Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg,  

6. Zakład Lekarza Rodzinnego FAMILIA 
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ul. Sienkiewicza 67, 39-400 Tarnobrzeg,  

7. TarMed Sp. z o. o. 

ul. Sienkiewicza 165C, 39-400 Tarnobrzeg,  

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Machów” Sp. z o.o. 

Ul. Strefowa 2, 39-400 Tarnobrzeg, 

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” J. Zięba, B. Stawiarz, M. Hetel 

Sp. J. (Wielowieś) ul. Portowa 30, 27-600 Sandomierz. 

 

Sczepienia przeciwko COVID-19 

 W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 11.06.2021 r. polecającą 

Prezydentowi Miasta Tarnobrzega podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, 

techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych 

mieszkańców przeciw COVID-19 (w tym w szczególności w wieku 60+) zorganizowano 

następujące działania:  

− przy zaangażowaniu Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu i OSP utworzono 

tymczasowe punkty szczepień przeciwko COVID-19 w tym: 

7- 8.08.2021 r. w ramach Jarmarku Dominikańskiego - wykonano 151 szczepień, 

22.08.2021 r. przy Parafii Serbinów - wykonano 62 szczepień, 

29.08.2021 r. przy Parafii Sobów - wykonano 73 szczepień, 

12.09.2021 r. przy Parafii OO. Dominikanów - wykonano 24 szczepień, 

19.09.2021 r. przy Parafii Chrystusa Króla - wykonano 27 szczepień, 

26.09.2021 r. przy Parafii Mokrzyszów - wykonano 23 szczepień,  

− objazdowe szczepienia - wykonano 93 szczepień. 

 Łącznie na dzień 30.09.2021r. w ramach powyższych działań wykonano 453 szczepień 

przeciwko COVID-19. 

 Miasto aktywnie uczestniczyło w akcji promocyjnej szczepień przeciwko COVID-19. 

Celem dotarcia do mieszkańców Tarnobrzega przygotowano kampanię informacyjno 

edukacyjną w lokalnych mediach. Prasa - przekazanie informacji o zasadności i celowości 
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wykonania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w tym edycja wywiadów z lekarzami 

specjalistami (internista i pediatra) oraz koordynatorem szczepień tarnobrzeskiego szpitala 

zachęcającymi do szczepień. Radio - emisja spotów promocyjnych szczepienia przeciwko 

COVID-19 oraz wywiadów z lekarzami specjalistami. Zakupiono również namiot na potrzeby 

zorganizowania punktów szczepień objazdowych. Ponadto informacja o zasadności szczepień 

przekazana została poprzez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, na stronie 

internetowej miasta, poprzez dystrybucję ulotek i plakatów informacyjnych na osiedlach, 

za pośrednictwem organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, aptek oraz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za pośrednictwem pracowników socjalnych. 

 Z Funduszu Przeciwdziałania COVID pozyskano dofinasowanie na powyższe działania 

w kwocie 20 tys. zł zgodnie z zapisem punktu I. „Wysokość dofinansowania” przytoczonej 

wyżej decyzji. 

 

Ochrona Zdrowia Psychicznego 

 Kontynuacja „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 

2018-2022”. Założeniem podstawowym Programu są działania informacyjne o dostępnych 

formach pomocy z zakresu poradnictwa psychospołecznego i interwencji kryzysowej, 

upowszechnianie wiedzy oraz różnych form pomocy i oparcia społecznego przez MOPR 

Tarnobrzeg na temat zdrowia psychicznego, zwiększenie integracji społecznej osób 

z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu, wczesna pomoc psychospołeczna, aktywizacja 

zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: wspieranie zatrudnienia osób z zaburzeniami 

psychicznymi przez PUP. Na terenie miasta Tarnobrzega w ramach pilotażu Centrum Zdrowia 

Psychicznego działały dwie placówki - Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Mickiewicza 34 

oraz NZOZ Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. 1 Maja 11. Ponadto 

w 2021 r. realizowano zadania z zakresu zdrowia publicznego przy współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Zadania te skierowane zostały do osób niepełnosprawnych, 

stanowiąc dla nich formę wsparcia fizycznego i psychicznego, poprawiającą jakość życia tych 

osób. 
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Badania mammograficzne i cytologiczne 

 W 2021 roku mieszkanki Tarnobrzega w wieku 50-69 lat w ramach programu wczesnego 

wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu mogły skorzystać z bezpłatnych 

badań mammograficznych oraz panie w wieku 25-59 lat z bezpłatnych badań cytologicznych 

wykonywanych w Cytomammobusie NZOZ Ośrodka Diagnostycznego Chorób 

Nowotworowych Fundacji SOS Życie w Mielcu działającego we współpracy z Miastem. 

Badania odbywały się na Placu Bartosza Głowackiego oraz przy Miejskim Ośrodku Sportu 

i rekreacji przy ul. Niepodległości 2. Łącznie przebadano 611 kobiet, wykonano 541 badań 

mammograficznych w tym 8 zmian do dalszej diagnostyki oraz potwierdzone 2 nowotwory 

piersi natomiast z cytologii skorzystało 70 pań, zdiagnozowano 3 stany przedrakowe.  

  

Koperta życia 

 Kontynuacja akcji społecznej „Koperta życia” skierowanej do osób przewlekle chorych, 

starszych i samotnych, umożliwiającej szybki dostęp do informacji o stanie zdrowia dla 

zespołów pogotowia ratunkowego. Koperty rozprowadzane są przez Urząd oraz MOPR lub 

http://www.tarnobrzeg.pl/dlamieszkanca/ zdrowie/koperta-zycia/ 

http://www.tarnobrzeg.pl/dlamieszkanca/%20zdrowie/koperta-zycia/
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SPORT I TURYSTYKA 

 

Wspieranie rozwoju sportu 

Dotacje celowe na rozwój sportu 

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje przekazane w trybie z ustawy o sporcie. 

 
Tabela 49. Wykaz dotacji celowych przekazanym stowarzyszeniom kultury fizycznej w trybie 
ustawy o sporcie. 

Lp. Nazwa podmiotu Dotacja przekazana w 2021 r. 

1. Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg 400 000,00 zł 

2. Osiedlowy Klub Sportowy „Mokrzyszów” 35 000,00 zł 

3. Osiedlowy Klub Sportowy „Wielowieś” 35 000,00 zł 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Wspólnota-Serbinów” 35 000,00 zł 

5. Osiedlowy Klub Sportowy „Iskra” Sobów 11 400,00 zł 

6. Osiedlowy Klub Sportowy „Koniczynka” Ocice 33 000,00 zł 

7. Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy Zakrzów 35 000,00 zł 

8. Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg 40 000,00 zł 

9. Klub Piłki Siatkowej „Siarka” Tarnobrzeg 25 000,00 zł 

10. Tarnobrzeska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” 30 000,00 zł 

11. Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 33 000,00 zł 

12. Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg 40 000,00 zł 

13. Klub Kajakowy „Jezioro Tarnobrzeg” 40 000,00 zł 

14. Stowarzyszenie Klub Sportowy Harpagan 10 000,00 zł 

 
 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych. Dotacje wynikające z ustawy o sporcie. 

 
Tabela 50. Wykaz dotacji celowych przekazanym spółkom o charakterze sportowym nie 
działającym w celu osiągania zysku w trybie ustawy o sporcie. 
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Lp. Nazwa podmiotu Dotacja przekazana w 2021 r. 

1. 
Siarka Tarnobrzeg S.A. 

720 000,00 

2. 80 000,00 

 
Nagrody 

Nagrody za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym przyznano dla: 

1. Janusza Malarza – zawodnika Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg - 1 

000,00 zł., 

2. Magdaleny Szczęsnej – zawodniczki Klubu Kajakowego „Jezioro” Tarnobrzeg - 1 

000,00 zł., 

3. Piotra Kwaska – trenera w Klubie Kajakowym „Jezioro” Tarnobrzeg - 1 000,00 zł., 

4. Macieja Nalepki – zawodnika Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg - 1 

000,00 zł. 

 

Stypendia sportowe 

Tabela 51. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe w okresie marzec - grudzień 
2021 r. 

Lp. Imię i nazwisko 
Reprezentowany Klub 
Sportowy 

Kwota 
przyznanego 
miesięcznego 
stypendium 

Okres 
przyznania 

stypendium 

Łączna 
kwota 

1. Skulski Szymon 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Tarnobrzeg 

250,00 zł. 10 miesięcy 2 500,00 zł. 

2. Bajer Nikodem 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Tarnobrzeg 

300,00 zł. 10 miesięcy 3 000,00 zł. 

3. Gładysz Agata 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Tarnobrzeg 

200,00 zł. 10 miesięcy 2 000,00 zł. 

4. Majewski Igor 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Tarnobrzeg 

250,00 zł. 10 miesięcy 2 500,00 zł. 

5. Rzeszowiak Natalia 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Tarnobrzeg 

250,00 zł. 10 miesięcy 2 500,00 zł. 

6. Borkowski Albert 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Tarnobrzeg 

250,00 zł. 10 miesięcy 2 500,00 zł. 

7. Skwara Bartłomiej 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Tarnobrzeg 

250,00 zł. 10 miesięcy 2 500,00 zł. 

8. 
Niezabitowska Lilly 
May 

Stowarzyszenie Jacht Klub 
„Kotwica” Tarnobrzeg 

700,00 zł. 10 miesięcy 7 000,00 zł. 

9. Bobula Aleksandra 
Stowarzyszenie Jacht Klub 
„Kotwica” Tarnobrzeg 

400,00 zł. 10 miesięcy 4 000,00 zł. 
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10. Michałeczko Hanna 
Stowarzyszenie Jacht Klub 
„Kotwica” Tarnobrzeg 

250,00 zł. 10 miesięcy 2 500,00 zł. 

11. Wojciechowski Michał Klub Biegacza „Witar” 450,00 zł. 10 miesięcy 4 500,00 zł. 

12. Krystek Aleksy 
Klub Kajakowy „Jezioro” 
Tarnobrzeg 

300,00 zł. 10 miesięcy 3 000,00 zł. 

13. Błażejczak Otylia 
Klub Kajakowy „Jezioro” 
Tarnobrzeg 

250,00 zł. 10 miesięcy 2 500,00 zł. 

14. Opałka Urszula 
Klub Kajakowy „Jezioro” 
Tarnobrzeg 

250,00 zł. 10 miesięcy 2 500,00 zł. 

15. Szczęsna Magdalena 
Klub Kajakowy „Jezioro” 
Tarnobrzeg 

500,00 zł. 10 miesięcy 5 000,00 zł. 

16. Błażejczak Zuzanna 
Klub Kajakowy „Jezioro” 
Tarnobrzeg 

400,00 zł. 10 miesięcy 4 000,00 zł. 

17. Kołodziej Antoni 
Klub Kajakowy „Jezioro” 
Tarnobrzeg 

300,00 zł. 10 miesięcy 3 000,00 zł. 

18. Sokalski Piotr Integracyjny Klub Sportowy 
Tarnobrzeg 

200,00 zł. 10 miesięcy 2 000,00 zł. 

Suma 5 750,00 zł - 
57 500,00 

zł 
 
Wsparcie przedsięwzięć sportowych 

 Wsparcie organizacji przedsięwzięć sportowych (zakup nagród, pucharów, medali oraz 

koszulek okolicznościowych): 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej Siarka Cup 2021 – Żak Starszy - rocznik 2012 o Puchar 

Prezydenta Tarnobrzega 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej Siarka Cup 2021 – Żak Młodszy oraz Skrzat - rocznik 2013 

o Puchar Prezydenta Tarnobrzega 

• Przeprawowe Mistrzostwa SORT H6 (Honorowy Patronat Prezydenta) 

• XIX Memoriał Romana Straburzyńskiego  

• Jubileusz 40-lecia Klubu Biegacza „Witar” 

• V Zlot miłośników samochodów Mazda MX-5 

• Poland Trophy Extreme 

• Mistrzostwa Makroregionalne w Kajakarstwie Młodzików 

• SAAB SPOT FAMILIA 2021 

• Piknik charytatywny dla Leo 

• Siarka CUP 2022 

• VI Tarnobrzeskie Zmagania z Wisłą 
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• Modelarskie podsumowanie sezonu Tarnobrzeg 2021 

• Rajd Solidarności i Wolności  

Inne działania wspierające działalność sportową i propagowanie sportu: 

• Pokrycie kosztów związanych z udziałem w Programie Szkolny Klub Sportowy 

• Współorganizację Plebiscytu na Najlepszego - Najpopularniejszego Sportowca, 

Trenera, Człowieka Sportu i Najlepszą Drużynę 2020 roku 

• Wykonanie upominków dla KTS Tarnobrzeg z okazji zdobytego po raz 30-ty w historii 

tytułu drużynowego mistrza Polski 

• Usługa gastronomiczna dla uczestników Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Tenisie 

Stołowym 

 

Wykaz obiektów sportowych i rekreacyjnych 

1. Hala Widowiskowo-Sportowa, Al. Niepodległości 2 

2. Hala Sportowa, Al. Niepodległości 2 

3. Siłownia, Al. Niepodległości 2  

4. Pływalnia, Al. Niepodległości 2 

5. Miasteczko Ruchu Drogowego, ul. Przy Zalewie 

6. Skate Park, ul. Przy Zalewie 

7. Drift Park, ul. Przy Zalewie 

8. Jezioro Tarnobrzeskie 

9. Stadion Miejski, Al. Niepodległości 2 

10. Boiska treningowe piłkarskie przy ul. Zwierzynieckiej 

11. Korty tenisowe przy ul. Zwierzynieckiej 

12. Euroboisko , ul. M. Dąbrowskiej 

13. Orlik ul. Przy Zalewie 

14. Biały Orlik/Kort tenisowy, ul. Wiejska (SP 9) 
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15. Ścianka Wspinaczkowa (w budowie), Al. Niepodległości 2 

16. Plac rowerowy PUMPTRACK ul. M. Dąbrowskiej 

17. Siłownia zewnętrzna os. Serbinów przy SP 10 

18. Siłownia zewnętrzna os. Siarkowiec przy ul. Kopernika 

19. Siłownia zewnętrzna os. Sobów przy ul. Olszowa 

20. Siłownia zewnętrzna os. Dzików 

21. Siłownia zewnętrzna nad Jeziorem Tarnobrzeskim 

22. Siłownia zewnętrzna os. Ocic przy ul. Koniczynki 

23. Siłownia zewnętrzna os. Sielec 

24. Siłownia zewnętrzna os. Mokrzyszów 

25. Siłownia zewnętrzna os. Sielec 

26. Siłownia zewnętrzna os. Miechocin 

27. Siłownia zewnętrzna os. Ocice przy ul. Błonie 

28. Siłownia zewnętrzna os. Nagnajów 

29. Stadion sportowy przy ul. Bema 

30. Stadion sportowy przy ul. Grobla 

31. Stadion piłkarski przy ul. Grzybowa 

32. Stadion piłkarski przy ul. Koniczynki 

33. Stadion piłkarski przy ul. Łąkowej  

34. Park Rozrywki Stawik, os. Wielowieś 

35. Ścieżka Zdrowia w Parku Rozrywki Stawik 

36. Miniboisko Plac Górnika 

37. Orlik przy Sp 3 

38. Orlik przy Sp 4 

39. Orlik przy Sp 7 

40. Orlik przy Sp 9 
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41. Plac zabaw os. Ocice, przy ul. Koniczynki 

42. Plac zabaw os. Nagnajów 

43. Plac zabaw os. Sielec 

44. Plac zabaw im. Henryka Jordana – Stanica 

45. Plac zabaw os. Zakrzów 

46. Plac zabaw os. Mokrzyszów 

47. Plac zabaw os. Wielowieś 

48. Plac zabaw os. Miechocin 

49. Plac zabaw os. Sobów 

50. Plac zabaw os. Serbinów 

51. Plac zabaw - Plac Górnika 

52. Plac zabaw przy P1 

53. Plac zabaw przy P2 

54. Plac zabaw przy P3 

55. Plac zabaw i miniboisko przy P4 

56. Plac zabaw przy P5 

57. Plac zabaw i miniboisko przy P6 

58. Plac zabaw przy P7 

59. Plac zabaw przy P8 

60. Plac zabaw przy P9 

61. Plac zabaw i miniboisko przy P12 

62. Plac zabaw przy P13 

63. Plac zabaw przy P15 

64. Plac zabaw przy P17 

65. Plac zabaw przy P18 

66. Plac zabaw przy SP3 
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67. Plac zabaw przy SP4 

68. Plac zabaw przy SP6 

69. Boisko przy SP6 

70. Plac zabaw przy SP7 

71. Plac zabaw i boisko przy SP8 

72. Plac zabaw przy SP9 

73. Dwa Place zabaw przy SP10 

74. Plac zabaw i boisko przy SP 11 

75. Boisko przy ZS  

76. Boisko przy ul. Dekutowskiego 

77. Boisko przy ul. Jachowicza LO 

78. Boisko i bieżnia przy ZS Staszica 

79. Boisko Wielofunkcyjne przy ZS 3 

 

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji Im. Alfreda Freyera W Tarnobrzegu 

 
CELE I ZADANIA MOSiR 

1.1. Celem działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest realizacja zadań własnych 

miasta Tarnobrzega z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie 

oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi, a także urządzeniami 

sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Tarnobrzeg.  

1.2. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy m.in.: 

a) inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej, 

b) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych promujących 

miasto z uczestnictwem dzieci i młodzieży, zakładów pracy, grup środowiskowych 

i społeczności lokalnej, 
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c)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, 

stowarzyszeniami 

i innymi jednostkami działającymi na rzecz sportu i rekreacji, 

d) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowym i rekreacyjnym osobom 

niepełnosprawnym, 

e) zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, 

urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno – sportowymi,  

f) współpraca przy organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych 

i okolicznościowych, 

g) udostępnienie obiektów sportowych, urządzeń rekreacyjnych organizacjom, 

zakładom pracy i osobom indywidualnym na cele związane z działalnością sportową 

i rekreacyjną, 

h) udostępnianie obiektów do organizowania imprez artystycznych, rozrywkowych 

i okolicznościowych,  

i) podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej,  

j) wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo – rekreacyjnym zleconych 

przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 

 

ZATRUDNIENIE 

1.3. Praca etatowa: MOSiR w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2021 rok zatrudniał 62 osoby.  

Praca wykonywana była przez wszystkie dni tygodnia w systemie zmianowym. 

1.4. Praca na umowę zlecenie: 

a) dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenie: Inspektor BHP, osoba 

do obsługi prawnej, ratownicy wodni, trenerzy sportowi oraz pracownik do obsługi 

kortów tenisowych.  

b) jednostka wyznaczona została jako podmiot, w którym wykonywane są prace 

społecznie użyteczne w zamian za nieściągalną grzywnę. W roku 2021 przyjęto 

do wykonywania pracy kontrolowanej nieodpłatnej 60 skazanych. 
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SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH MOSiR 

1.5. Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki 

poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych 

promujących Tarnobrzeg przy współudziale klubów sportowych, stowarzyszeń, 

organizacji pozarządowych, dzieci i młodzieży szkolnej, zakładów pracy, 

skierowanych do środowisk sportowych, społeczności lokalnej oraz turystów. 

Ze względu na epidemię COVID 19 od stycznia do kwietnia 2021 roku obiekty 

sportowe funkcjonowały w sposób ograniczony. Obowiązkiem administratora było 

dostosowanie obiektów zgodnie z wytycznymi i reżimem sanitarnym oraz 

umożliwienie korzystania grupom sportowym spełniającym określone wymagania.  

Imprezy sportowe mogły być organizowane wyłącznie po spełnieniu wszystkich 

obostrzeń związanych z epidemią COVID 19. 

Zgodnie z postanowieniami i zarządzeniami do 9.04.2021 roku z obiektów 

sportowych korzystać mogli jedynie przedstawiciele sportów zawodowych, 

zawodnicy będący członkami kadry narodowej, a także dzieci i młodzież 

uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiednie 

związki sportowe. 

1.6. Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych:  

a) IX Zimowy Rekreacyjny Bieg wokół Jeziora Tarnobrzeskiego (21 lutego), 

b) V Memoriał Józefa Salika w tenisie ziemnym (22 maja), 

c) Bieg Nocny- Jezioro Tarnobrzeskie (26 czerwca), 

d) Wakacje z MOSiR „Aktywny wypoczynek podczas wakacji” (lipiec, sierpień), 

e) I Festiwal Kultury Lasowiackiej – ”Lasowiackie Serce” (22 sierpień),  

f) IV Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Tarnobrzega (19 września), 

g) 43 Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera (10 października), 

h) Piknik Latawcowy (24 października). 

1.7. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie sportu, rekreacji i kultury to zarówno 

wsparcie przedsięwzięć, jak również udostępnianie bazy sportowej. Liczne grono 
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stowarzyszeń, klubów sportowych i innych organizacji, z którymi MOSiR 

współpracował to: 

a) Klub Sportowy Siarka, 

b) Siarka Tarnobrzeg S.A. 

c) Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Nożnej „ZŁOTA SIARKA”, 

d) Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg, 

e) Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej, 

f) Klub Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg, 

g) Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg, 

h) Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”, 

i) Uczniowski Klub Sportowy „Hetman”, 

j) Tarnobrzeska Szkoła Pływania „AQUA-SWIM”, 

k) Tarnobrzeski Klub Szachowy, 

l) Klub Biegacza „Witar”, 

m) Stowarzyszenie Tarnobrzeski Klub Tenisowy, 

n) Klub Kajakowy „Jezioro” Tarnobrzeg, 

o) Stowarzyszeni Jacht Klub „Kotwica”, 

p) Klub Sportowy Harpagan Tarnobrzeg, 

q) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Siarka”, 

r) Liga Obrony Kraju Tarnobrzeg, 

s) Tarnobrzeski Klub Karate, 

t) Rejonowe Wodne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Tarnobrzegu, 

u) Osiedlowy Klub Sportowy „Iskra” Sobów, 

v) Osiedlowy Klub Sportowy Wielowieś, 

w) Osiedlowy Klub Sportowy „Koniczynka” Ocice, 

x) Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy „Junior” Zakrzów, 
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y) Uczniowski Klub Sportowy „Wspólnota-Serbinów”.  

1.8. Współpraca z jednostkami samorządowymi oraz publicznymi, m.in. z: 

a) Tarnobrzeski Dom Kultury,  

b) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  

c) Miejska Biblioteka Publiczna,  

d) Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg,  

e) Tarnobrzeskie Centrum Seniora,  

f) Tarnobrzeski Bank Żywności,  

g) Komenda Miejska Policji,  

h) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,  

i) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,  

j) Komenda Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej,  

k) Straż Miejska,  

l) Domy Dziecka w Tarnobrzegu i Skopaniu. 

1.9. Współpraca w celu poprawy warunków aktywnego życia sportowego i 

 rekreacyjnego  osobom niepełnosprawnym z: 

a) Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Tarnobrzegu,  

b) Warsztatami Terapii Zajęciowej, 

c) Domem Opieki Społecznej w Tarnobrzegu, 

d) Zakładem Opiekuńczo - Wychowawczym. 

 

WYKORZYSTANIE BAZY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ 

1.10. Hala widowiskowo sportowa i sala sportowa 

W hali widowiskowo-sportowej znajduje się Tarnobrzeskie Centrum Tenisa 

Stołowego, sala gimnastyczna, sala ćwiczeń oraz sala konferencyjna. Obiekty funkcjonują 

przez cały rok. Prowadzone są w nich treningi sportowe (siatkarskie, koszykarskie, 
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piłkarskie i tenisa stołowego), mecze ligowe (siatkarskie, koszykarskie i tenisa stołowego), 

mecze Ligi Mistrzyń Tenisa Stołowego (Klub Tenisa Stołowego Enea Siarkopol 

Tarnobrzeg), lekcje wychowania fizycznego (Szkoła Podstawowa nr 4, I Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące, Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, Publiczne Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące, Zespół Szkół Społecznych nr 2). 

Nowością w 2021 roku było przystosowanie areny hali widowiskowo-sportowej 

do rozgrywek futsalu, dzięki czemu przeprowadzony został Wojewódzki Finał Pucharu 

Polski w Futsalu oraz możliwa była gra w rozgrywkach futsalu tarnobrzeskiego zespołu. 

Zaadoptowana została sala ćwiczeń na salę sportów walki dzięki współpracy 

z Stowarzyszeniem Sympatyków Piłki Nożnej „Złota Siarka”.  

Obiekty sportowe udostępniane były także grupom zorganizowanym do prowadzenia 

zajęć rekreacyjnych: gimnastyka akrobatyczna, joga, sztuki walk oraz artystycznych (Art. 

Dance, Break Dance, Tarnobrzeska Orkiestra Dęta).  

Obiekty hali widowiskowo sportowej wykorzystywane są również przez podmioty 

zewnętrzne w celu organizacji widowisk kulturalnych, pokazów, ekspozycji czy różnych 

uroczystości. W 2021 roku organizowane były m.in. następujące wydarzenia:  

a) Balet „Jezioro Łabędzie”,  

b) Turniej OYAMA KARATE,  

c) Turniej Podkarpackiego Pucharu Polski w Futsalu,  

d) Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Strażackich. 

 

Z hali korzystali również funkcjonariusze KM Policji oraz strażacy KM PSP w 

Tarnobrzegu w celu prowadzenia testów sprawnościowych. 

 

1.11. Pływalnia kryta 

 

Z pływalni krytej korzystali klienci indywidualni, jak również grupy zorganizowane. 

Grupy zorganizowane korzystały z basenu od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.00-18.15 (częściowo w godz. 6.00-7.00 i 18.15-19.00). Prowadzone były zajęcia klas 



 

285 | S t r o n a  

 

pływackich, treningi grup szkoleniowych, powszechnej nauki pływania oraz wejścia 

placówek oświatowych.  

Należały do nich: Szkoła Podstawowa nr 3, Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” 

Tarnobrzeg, Uczniowski Klub Sportowy „Hetman”, Tarnobrzeska Szkoła Pływania 

„Aqua-swim”, Zespół Szkół im. ks. St. Staszica, Zespół Szkół nr 1, I Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Zespół Szkół Społecznych nr 2 im. 

Małego Księcia, SMS Siarka Tarnobrzeg. 

W soboty i niedziele pływalnia przeznaczona była na prowadzone przez MOSiR 

zajęcia nauki pływania oraz dla klientów indywidualnych. W każdą niedzielę 

odbywały się zajęcia dedykowane głównie dla osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności (15.15-16.00). 

W 2021 r., pływalnia była otwarta w godzinach 6.00-21.30. Na przełomie lipca 

i sierpnia pływalnia wyłączona była na czas prac konserwatorskich. 

W związku z COVID-19 na pływalni w różnych okresach występowały 

ograniczenia w dostępie do obiektu. Od stycznia do czerwca w piątki i soboty 

zgodnie z podpisaną umową z Polskim Związkiem Paraolimpijskim, odbywały się 

zajęcia dla osób niepełnosprawnych.  

Pływalnia poza chwilowymi wyłączeniami, była ciągle udostępniana pływakom 

UKS „Delfin” i UKS ”Hetman” przygotowującym się do zawodów w tym również 

do Mistrzostw Polski. 

Tabela 52. Wykorzystanie pływalni krytej w 2021r. 

MIESIĄC I II III IV V VI 

OSOBO/WEJŚCIA 350 6 280 10 600 2 708 8 376 11 421 

MIESIĄC VII VII IX X XI XII RAZEM 

OSOBO/WEJŚCIA 5 596 6 298 14 568 15 712 14 920 10 629 107 458 

 
1.12. Siłownia 

Z siłowni korzystać mogli głównie klienci indywidualni. Istniała możliwość 

wyłączenia czasowego jej funkcjonowania dla grup zorganizowanych. Siłownia 

czynna była w godzinach 6.00 -21.30.  

W związku z COVID-19 na siłowni w różnych okresach występowały 

ograniczenia w dostępie do obiektu. Na siłowni w okresie styczeń - maj ćwiczyli tylko 
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zawodnicy polskich związków sportowych oraz uprawnieni zawodowcy realizujący 

cykl przygotowań do startów krajowych i zagranicznych. 

Tabela 53. Wykorzystanie siłowni w 2021r. 

MIESIĄC I II III IV V VI 

OSOBO/WEJŚCIA 165 163 205 162 430 3 392 

MIESIĄC VII VIII IX X XI XII RAZEM 

OSOBO/WEJŚCIA 2 342 2 574 2 987 3 015 3 238 3 199 21 872 

 
1.13. Stadion miejski im. Edwarda Mikusińskiego 

Ze stadionu korzysta III ligowa drużyna piłkarska Siarka Tarnobrzeg, która 

przeprowadzała treningi oraz rozgrywała mecze ligowe. Murawa stadionu 

wykorzystywana jest w okresie od marca do listopada. Na przełomie czerwca i lipca 

na stadionie organizowana była przez KS Siarka strefa kibica podczas Euro 2020. 

W 2021 roku zostało naprawione automatyczne nawadnianie, wadliwie 

wykonany drenaż oraz zamontowany został na konstrukcji stalowej ekran LED 

(dotychczas usytuowany na rusztowaniu). 

 

1.14. Kompleks boisk piłkarskich ,,Zwierzyniec” 

Na boiskach piłkarskich przy ul. Zwierzynieckiej treningi prowadzone są przez 

młodzieżowe drużyny Siarki Tarnobrzeg, trzecioligową drużynę Siarki, Wspólnotę-

Serbinów, a w razie potrzeby inne tarnobrzeskie osiedlowe kluby sportowe. 

Rozgrywane są tam mecze ligowe drużyn młodzieżowych i rezerw Siarki, mecze 

Wspólnoty – Serbinów oraz sparingi innych osiedlowych klubów sportowych. 

Przeprowadzone były również zawody międzyszkolne w tym biegi przełajowe.  

Z obiektu mogą korzystać również grupy amatorskie. Kompleks boisk był 

czynny od marca do listopada. 

W 2021 roku dokonano renowacji trybuny, ogrodzenie boiska głównego, 

części ogrodzenia kompleksu oraz wykonano prace w zapleczu szatniowo-

sanitarnym (wymiana bojlerów). 

1.15. Kompleks kortów tenisowych – „Zwierzyniec”, im. Józefa Salika. 

Z kortów tenisowych korzystać można było od kwietnia do listopada. 

Na kortach prowadzone były zajęcia zorganizowane przez Tarnobrzeski Klub 
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Tenisowy, a także istniała możliwość zajęć amatorskich. Godziny otwarcia kortów 

uzależnione były od pory roku i zainteresowania użytkowników.  

 

1.16. Euroboisko 

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią funkcjonuje przez cały rok. 

Najbardziej oblegane jest w okresie zimowym, w którym drużyny piłkarskie nie mogą 

prowadzić zajęć na murawie naturalnej oraz na boiskach bez oświetlenia. Boisko jest 

czynne do 21.30, a w pierwszej kolejności korzystają z niego grupy zorganizowane. 

 

1.17. Moje boisko „Orlik 2012” 

Z boiska typu Orlik korzystać można przez cały rok. Najczęściej 

wykorzystywane jest boisko do piłki nożnej. 

 

1.18. Jezioro Tarnobrzeskie 

Jezioro Tarnobrzeskie, w związku zakończeniem prac rewitalizacyjnych, 

zostało udostępnione ponownie mieszkańcom i turystom od 26 czerwca 2021 r. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu na podstawie Porozumienia 

z dnia 18 marca 2021 r. przygotował w okresie letnim strzeżone miejsca do kąpieli, 

zapewnił system pielęgnacji zieleni oraz porządku w tym odbioru odpadów, 

wykonywał bieżącą obsługę oraz remonty urządzeń rekreacyjnych i małej 

architektury, prowadził bazę ratowniczą, koordynował i współorganizował 

wydarzenia nad jeziorem. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa nad Jeziorem Tarnobrzeskim, MOSiR 

zabezpieczył zakwaterowanie i wyżywienie dla funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, skierowanych wyłącznie do dbania 

o ład i porządek nad akwenem w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. 

Zapewnione zostało również paliwo do radiowozów i łodzi motorowych 

wykorzystywanych do patrolowania terenów wokół i samego Jeziora 

Tarnobrzeskiego. 
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1.19. Pozostałe obiekty 

a) LODOWISKO „BIAŁY ORLIK”, 

b) SKATE PARK,  

c) MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO,  

d) SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE, 

e) PLACE ZABAW,  

f) PLAC ROWEROWY „PUMPTRACK”. 

 

Szkolny Związek Sportowy 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu prowadził i realizował zadania 

Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie. 

Do zadań MOSiR należało:  

a) zapewnienie transportu uczniom na zawody sportowe, 

b) zapewnienie dyplomów, pucharów i medali, 

c) sporządzenie komunikatów końcowych z zawodów odbywających się na terenie 

powiatu Tarnobrzeskiego, 

d) współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego, 

e) organizacja zawodów (m.in. Sztafetowe biegi przełajowe, Drużynowe biegi 

przełajowe), 

f) wyznaczanie terminów zawodów na terenie powiatu i wprowadzanie w system SRS 

(System Rejestracji Szkół), 

g) udostępnianie sal gimnastycznych, 

h) pomoc w organizacji zawodów na szczeblu rejonu i wyżej, 

i) zapewnienie i opłacenie sędziów na zawody w konkurencjach: piłka siatkowa, piłka 

ręczna, piłka koszykowa. 

Zawody organizowane były w trzech kategoriach wiekowych: 

a) Igrzyska Dzieci (ID) - dla uczniów w wieku 7 -13 lat. 
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b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) - dla uczniów w wieku 14 - 16 lat . 

c) Licealiada (LICEA) – dla uczniów w wieku 17 - 19 lat. 

Rok 2021 był rokiem, który przechodził kolejne fale pandemii CIVID-19. Dużo imprez 

sportowych zostało zawieszonych lub przeniesionych na inne terminy.  

Przeprowadzono następujące imprezy: 

• Sztafetowe biegi przełajowe (ID , IMS i LICEA ) 

• Drużynowe biegi przełajowe (ID , IMS i LICEA )  

• Unihokej dziewcząt i chłopców ( IMS i ID) 

• Szachy dziewcząt i chłopców ( ID , IMS i LICEA) 

• Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce (ID) 

• Piłka ręczna dziewcząt i chłopców ( IMS i ID) 

• Organizowano wyjazdy na zawody rejonowe, półfinały i finały. 

Szkoły realizowały swoje zadania współpracując z MOSiR w organizacji wyjazdów na 

zawody rejonowe oraz półfinały i finały wojewódzkie. Reprezentacje szkół brały udział 

w zawodach w 18 dyscyplinach sportowych gdzie zajmowały wysokie miejsca i często 

awansowały do finałów wojewódzkich. 

 

UTRZYMANIE TECHNICZNE OBIEKTÓW 

Za stan przygotowania technicznego oraz zapewnienie właściwej eksploatacji, 

utrzymanie i konserwację obiektów sportowych i rekreacyjnych odpowiadała grupa 

remontowa. Remonty i naprawy bieżące były i są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektów. Na bieżąco wykonuje się prace związane z bezpieczeństwem 

osób korzystających oraz utrzymaniem prawidłowo funkcjonujących urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych.  

Prace wykonane na obiektach: 

a) Hala widowiskowo sportowa (Al. Niepodległości 2)  
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- Wykonano projekt pn.: „Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy 

oświetlenia dla obiektu Hali Widowiskowo Sportowej w Tarnobrzegu”, koszt 

realizacji ok. 300 000 zł; 

- Rozpoczęto przygotowania do wykonania dokumentacji pn.: „Dostosowanie 

budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań 

określonych w postanowieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego 

PSP, 

b) Mała hala sportowa (Al. Niepodległości 2) 

- Obiekt po kapitalnym remoncie budowlanym – cyklinowanie, malowanie 

linii, lakierowanie parkietu, malowanie hali i szatni, zamontowanie nowego 

zegara sportowego, 

c) Pływalnia kryta (Al. Niepodległości 2) 

- Wykonano projekt na przeprowadzenie remontu pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Remont pływalni krytej w Tarnobrzegu”,  

d) Stadion miejski im. Edwarda Mikusińskiego (Al. Niepodległości 2) 

- Przygotowany do sezonu ligowego, wykonane zostały prace remontowe oraz 

zabiegi agrotechniczne boiska sportowego, 

 

e) Kompleks boisk piłkarskich „Zwierzyniec” (ul. Zwierzyniecka) 

- Ze względu na stan techniczny obiektu przygotowano wspólnie z Urzędem 

Miasta projekt koncepcyjny Tarnobrzeskiego Centrum Sportu, 

- Przeprowadzono niezbędne remonty techniczne: wykonano instalację 

centralnego ogrzewania oraz zainstalowano nowy piec grzewczy, 

- Zrezygnowano z dostaw gazu płynnego LPG jako czynnika grzewczego, 

- Boiska przygotowane do sezonu ligowego – wykonywano zabiegi 

agrotechniczne boisk. 

f) Euroboisko (ul. M. Dąbrowskiej)  
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- Elewacja budynku została odnowiona a poszycie dachowe zaimpregnowane. 

Szatnie sprawne technicznie, 

g) Jezioro Tarnobrzeskie (ul. Plażowa i ul. Żeglarska) 

- Organizacja kąpielisk w okresie letnim,  

- Nadzór techniczny nad urządzeniami – parkomaty, 

- Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia funkcjonariuszom Oddziałów 

Prewencji Policji KWP w Rzeszowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom korzystającym z wypoczynku nad Jeziorem Tarnobrzeskim, 

- Zapewnienie paliwa do samochodów służbowych oraz łodzi patrolujących 

jezioro w sezonie od lipca do sierpnia. 

 

Ogółem MOSiR administruje 39 obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. 

 

GRUPA REMONTOWA 

Grupa remontowa wykonała w 2021r. następujące prace : 

• przygotowanie terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim do sezonu letniego, 

• remont szatni natrysków i uzupełnienie fug w pomieszczeniach pływalni , 

• prace malarskie w małej hali sportowej wraz z szatniami cyklinowanie i lakierowanie 

parkietu, 

• prace malarskie oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu w pomieszczeniach sali 

gimnastycznej 123 w hali widowiskowo – sportowej, 

• wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 123 w hali widowiskowo – sportowej, 

• remont pomieszczeń biurowych w hali widowiskowo – sportowej, 

• prace malarskie w pomieszczeniach trybun stadionu miejskiego, 

• bieżąca naprawa urządzeń na siłowni, 

• uporządkowanie magazynów w hali widowiskowo – sportowej, 

• naprawa oświetlenia na pływalni, 
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• naprawa krzeseł w hali widowiskowo – sportowej, 

• naprawy bieżące na miasteczku ruchu drogowego (m.in. malowanie pasów 

drogowych), 

• wykonanie regałów na sprzęt pływacki na pływalni, 

• stały nadzór i pielęgnacja terenów zielonych na Zwierzyńcu i stadionie miejskim oraz 

mycie trybun, 

• stały nadzór nad placami zabaw i siłowni zewnętrznych na miejskich osiedlach, 

• nadzór nad fontanną miejską, 

• porządkowanie terenów byłej pływalni odkrytej, 

• naprawy bieżące na Orliku (m.in. piłkochwyty, elewacja budynku, malowanie linii 

boiskowych), 

• usługi transportowe, 

• malowanie ogrodzenia na terenach Zwierzyńca, 

• remont trybuny na obiektach Zwierzyńca, 

• malowanie elewacji zewnętrznej małej hali sportowej, 

• obsługa techniczna miejskich imprez okolicznościowych, 

• montaż wentylatorów wyciągowych na dachu pływalni krytej, 

• remont sauny i wymiana pieca, 

• remont i wymiana oświetlenia zewnętrznego hali widowiskowo sportowej, 

• remont elewacji zewnętrznej budynku na Euroboisku, 

• remont poszycia dachowego na budynku Euroboiska. 

 

PODSUMOWANIE 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu pomimo 

ograniczeń związanych z COVID-19 w 2021 roku był organizatorem i współorganizatorem 

wielu imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i artystycznych. Wszystkie działania 

miały odpowiednią oprawę organizacyjną oraz pełne zabezpieczenie. We wszystkich 
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imprezach, chętnie uczestniczyli mieszkańcy miasta, jak również zawodnicy z różnych 

regionów kraju i zagranicy, co świadczy o jakości podejmowanych działań jak również 

o wypracowaniu marki sportowej promującej Tarnobrzeg. 
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TURYSTYKA 

 
2021 r. zdominowany był w dalszym ciągu przez pandemię spowodowaną wirusem 

 SARS COV-2. Fakt ten w znaczący sposób wpłynął na działania dotyczące turystyki 

w Tarnobrzegu.  

Jednak pomimo pandemii, kontynuowano wspieranie funkcjonowania Punktu 

Informacji Turystycznej prowadzonego przez PTTK Oddział Miejski „Siarkopol” 

w Tarnobrzegu. Otrzymana od Miasta dotacja w ramach konkursu ofert na realizację zadań 

z zakresu sportu i turystyki w kwocie 10 500,00 zł pozwoliła na zapewnienie ciągłości pracy 

punktu i utrzymanie wymogów certyfikacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej.  

Kontynuowana była także współpraca z Nadleśnictwem Nowa Dęba w zakresie 

turystycznego udostępnienia w lesie Zwierzyniec tzw. „betonowych kręgów” - Wytwórni 

i Bazy Magazynowej Państwowego Monopolu Spirytusowego – Inwestycji Centralnego 

Okręgu Przemysłowego dla potrzeb obronności kraju i kapliczki Św. Onufrego. Prowadzone 

były działania ze strony Nadleśnictwa w zakresie zabezpieczenia i przygotowania tych 

obiektów do projektowanej trasy turystycznej. 

W 2021 r zamontowano 20 U-kształtnych stojaków rowerowych na placu Bartosza 

Głowackiego, związane jest to z otwarciem placu dla ruchu rowerowego a także prośbami 

mieszkańców. 

Zaprojektowano i wykonano 7 tablic informacyjnych nad Jezioro Tarnobrzeskie 

dotyczących historii Kopalni Siarki Machów, które służyć będą przede wszystkim 

przypomnieniu i pamiętaniu losów Naszego Miasta. Pamiątki które pozostały po Kopalni 

zostały przekazane do Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega 

W obrębie turystyki znajduje się prowadzenie Ewidencji innych obiektów, w których 

świadczone są usługi hotelarskie oraz zaszeregowania i ewidencji pól biwakowych. 

W związku z rozpoczęciem przez Miasto zagospodarowania terenów nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim następuje wzrost zainteresowania tworzeniem miejsc noclegowych 

w mieście. Zaewidencjonowanych mamy 17 podmiotów oferujących 481 miejsc 

noclegowych. Dodatkowo, poza Ewidencją Prezydenta na terenie miasta funkcjonują 

3 obiekty hotelowe (będące w Ewidencji Marszałka) oferujące 114 miejsc noclegowych. 
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W całym roku z uwagi na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne wprowadzane przez rząd 

dla branży hotelarskiej obiekty te miały ograniczoną lub zwieszoną działalność. 
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POMOC SPOŁECZNA 

 

Struktura organizacyjna i zatrudnienie w miejskim ośrodku pomocy rodzinie 

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest samodzielną jednostką 

organizacyjną Gminy Tarnobrzeg, będącej miastem na prawach powiatu. 

  

Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu posiadają 

status pracownika samorządowego. Są zatrudniani na podstawie umowy o pracę 

na stanowiskach z grupy stanowisk urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach 

urzędniczych, oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 

Do stanowisk urzędniczych w Ośrodku zalicza się kadrę kierowniczą, pracowników 

działu świadczeń rodzinnych, pomocy środowiskowej, pracowników księgowości 

i administracji. Natomiast stanowiska pomocnicze i obsługi dotyczą pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób 

na stanowiskach obsługi. 

Struktura i stan zatrudnienia (na dzień 31 grudnia 2021 r.) w MOPR przedstawiał się 

następująco: 

liczba etatów – 101,9 et. 

liczba zatrudnionych pracowników - 108 osób, w tym : 

1. Kadra kierownicza – 1 osoba (1 et.) 

2. Zespół Pracowników Socjalnych i Poradnictwa Specjalistycznego – 21 osób (20,8 

et.), w tym 

a) 1 osoba na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynator, 

b) 7 osób na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej, 

c) 8 osób na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, 

d) 2 osoba na stanowisku starszego pracownika socjalnego, 

e) 2 osoba na stanowisku pracownika socjalnego, 
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f) 1 osoba na stanowisku psychologa (0,8 et) 

3. Dział Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej - 9 osób (8,2 et.), w tym: 

a) specjalista pracy z rodziną – 1 osoba, 

b) psycholog – 1 osoba (0,2 et) 

c) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 2 osoby, 

d) asystent rodziny – 4 osoby (3 et. w tym - 1 osoba zatr. na zastępstwo za 

osobę na urlopie bezpłatnym)  

e) st. ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 1 osoba 

4. Dział Obsługi Świadczeń Socjalnych – 4 osoby ( 4 et.) 

5. Dział Świadczeń Społecznych – 16 osób (16 et.) 

6. Dział Usług Opiekuńczych – 15 osób (14,25 et.) 

7. Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 2 osoby (2 et.) 

8. Dom Dziennego Pobytu – 10 osób (9,5 et.) 

9. Dzienny Dom Senior+ - 8 osób (5,65 et.) 

10. Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego – 2 

osoby (1,5 etatu) 

11. Dział Finansowo – Księgowy – 5 osób (5 et.) 

12. Dział Administracyjno - Gospodarczy – 11 osób (8,75 et.) 

13. Zespół ds. Obsługi Informatycznej – 3 osoby (2,5 etatu) 

14. Samodzielne stanowiska – 5 osób (3,75 etatu), w tym: 

a) radca prawny – 1 osoba (1 etat) 

b) st. ds. osobowych - 1 osoba (1 etat) 

c) st. ds. bhp - 1 osoba (0,25 etatu) 

d) Inspektor Ochrony Danych – 1 osoba (0,5 etatu) 

e) Stanowisko ds. programów i projektów – 1 osoba (1 etat) 

Zatrudnienie w MOPR w podziale na płeć kształtowało się następująco: 
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− 95 kobiet, 

− 13 mężczyzn.  

Ponadto na przestrzeni 2021 roku MOPR zatrudnił 2 osoby w ramach robót publicznych 

na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu. 

 
 Dochody i wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2021 

 

1. Dochody budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 
Tabela 54. Dochody uzyskane wg źródeł pozyskania w zł 

TYTUŁ UZYSKANIA DOCHODÓW WYKONANIE 

ZADANIA WŁASNE 394 670 

ZADANIA WŁASNE RZĄDOWE 137 198 

ZADANIA ZLECONE 698 754 

RAZEM 1 230 622 

 
Tabela 55. Dochody MOPR TARNOBRZEG w 2021 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych 
pochodziły z następujących tytułów: w zł 

wpłat kosztów upomnień, które wystawiono osobom zobowiązanym 
do zwrotu odpłatności i nienależnie pobranych świadczeń 

125 

częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 25 413 

wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 131 302 

wpływy z odpłatności za obiady i pobyt w DDP i DDS+ 91 736 

rozliczenia z lat ubiegłych 117 

odsetki od rachunku bankowego 584 

odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 7 417 

odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym z lat ubiegłych 384 
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odpłatność za pobyt w schronisku 121 272 

odpłatność za pobyt dziecka w POW 14 255 

środki pozyskane z PUP na dofinansowanie szkoleń pracowników 2 065 

RAZEM 394 670 

 
Tabela 56. Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2021 r. uzyskane w ramach realizacji zadań własnych – 
rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pochodziły z następujących 
tytułów, w zł: 

zwrotu pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych i 
pielęgnacyjnych 

69 439 

zwrotu pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych 42 104 

zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych 8 755 

odsetek od nieterminowo regulowanych należności 15 936 

Zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne – lata ubiegłe 964 

RAZEM 137 198 

 
Tabela 57. Dochody MOPR Tarnobrzeg w 2021 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami pochodziły 
z tytułu: w zł 

odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 713 

odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 125 

spłata zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 22 686 

spłata zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

329 040 

spłata odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 

309 190 

RAZEM 698 754 

 
2. Wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2021 r. realizował zadania gminy 

i powiatu z  podziałem na : 

- zadania własne 

- zadania własne rządowe 
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- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

- projekty współfinansowane z udziałem środków z UE 

- zadania powierzone przez jednostkę samorządu terytorialnego 

- programy finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 

Środki finansowe na realizację zadań w 2021 r. pochodziły: 

- ze środków własnych Urzędu Miasta Tarnobrzega, 

- ze środków budżetu państwa jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych z  zakresu 

administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych  

- z dochodów własnych rządowych realizowanych w latach ubiegłych jako zadania z zakresu 

administracji rządowej oraz z budżetu państwa jako dotacje celowe 

- ze środków unijnych 

- z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 

 

Wydatki w 2021 r. wyniosły 74.525.616 zł, z tego : 

• Wydatki budżetowe w ramach planu finansowego wyniosły – 70.611.209 zł, z tego: 

b) 69.142.088 zł to wydatki bezpośrednio ponoszone przez MOPR 

c) 1.469.121 zł to wydatki ponoszone przez UM Tarnobrzega, a merytorycznie 

nadzorowane przez MOPR  

• Wydatki poza planem finansowym wyniosły -3.914.407 zł z  tego: 

a) 314.051 zł to wydatki ponoszone przez MOPR z tego: 

- wydatki w ramach programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” 

 Edycja 2021- 114.161 zł 

- wydatki w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby  

 Niepełnosprawnej” Edycja 2021- 199.890 zł  

b) 3.600.356 zł to wydatki ponoszone przez UM Tarnobrzega, a merytorycznie nadzorowane 

przez MOPR z  tego: 

- świadczenia z PFRON – 3.288.811 zł 
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- świadczenia z programu Aktywny Samorząd – 238.545 zł 

- świadczenia z Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - 73.000 zł 

 
Tabela 58. Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania objętego planem finansowym w 
2021 r., w zł 

Lp. Wyszczególnienie finansowania zadań Wartość w 2021 r. 
1. Zadania realizowane przez MOPR 

1.1. Środki własne Miasta Tarnobrzega w tym: 10 223 562 
 1) zadania własne gminy i powiatu 10 223 562 
1.2. Środki celowe z budżetu państwa w tym: 58 764 129 
 1) zadania własne gminy i powiatu 2 468 477 

 
2)zadania z zakresu administracji rządowej i inne 
zadania zlecone gminie i realizowane przez powiat 56 295 652 

1.3. 
Środki na dofinansowanie projektów 
współfinansowanych z udziałem środków UE 118 212 

 
1) projekt pn. „Wypożyczalnia sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
wspomagającego” 118 212 

1.4 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 36 185 

 

1) Program „Transport osób mających 
trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktu szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 oraz organizacja 
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 
transportowych” 25 751 

 2) Program „Wspieraj Seniora” 10 434 
 RAZEM 69 142 088 
2. Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR 
2.1 Środki własne gminy i powiatu w tym: 1 166 687 

1) zadania własne gminy 500 000 
2) zadania własne powiatu 268 223 
3) zadania własne rządowe gminy 398 464 

2.2 Środki celowe z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym: 302 434 

 1) zadania realizowane przez powiat w drodze 
umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 302 434 

 RAZEM 1 469 121 

 
Tabela 59. Wydatki ze względu na zakres finansowania zadania poza planem finansowym w 2021 r. 

w zł. 

1. Zadania nadzorowane merytorycznie przez MOPR 

1. 1) zadania gminy realizowane na podstawie 
odrębnych programów 0 

2) zadania powiatu realizowane na podstawie 
odrębnych ustaw 3 600 356 
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 RAZEM 3 600 356 

 
Tabela 60. Wydatki realizowane przez MOPR w 2021 r. z podziałem na formy wsparcia, w zł 
 

Lp. Forma wsparcia Wydatki w 2021 r. % udziału 

1. Sprawienie pogrzebu 6 300 0,01 

2. 
Schronienie i utrzymanie mieszkań 
chronionych 

60 723 0,09 

3. Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 351 678 0,51 

4. Wydatki – asystenci rodziny 202 421 0,29 

5. 
Dodatek wychowawczy na dzieci w 
rodzinach zastępczych i ich obsługa 

160 016 0,23 

6. 
Przeciwdziałanie przemocy, program 
psychologiczno-terapeutyczny 

5 096 0,01 

7. 
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenie społecznego 
świadczeniobiorców 

1 028 064 1,49 

8. 
Pobyt mieszkańców miasta w domach 
pomocy społecznej 

2 147 098 3,11 

9. Posiłek w szkole i w domu 170 303 0,25 

10. Pomoc materialna dla uczniów 100 000 0,14 

11. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 1 343 776 1,94 

12. 
Świadczenia z pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej 

1 950 992 2,82 

13. 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i ich obsługa 

15 543 002 22,48 

14. Świadczenia wychowawcze i ich obsługa 39 130 793 56,60 

15. Wynagrodzenia dla opiekuna i ich obsługa 217 688 0,32 

16. 
Świadczenia w ramach programu DOBRY 
START i obsługa zadania 

620  

17. Karta Dużej Rodziny 1 480 0,01 

18. Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 635 566 0,92 

19. 
Przeciwdziałanie przemocy i alkoholizmowi 
– Punkt Interwencji Kryzysowej 

64 959 0,09 

20. Obsługa zadań realizowanych z PFRON 115 059 0,17 
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21. 
Realizacja projektów pn. „Wypożyczalnia 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego” 

118 212 0,17 

22. 
Wynagrodzenia dla koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej i zawodowej 
rodziny zastępczej 

165 513 0,24 

23. 
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie 

4 737 804 6,85 

24. 
Realizacja programu Ogólnopolska Karta 
Seniora i Karty Seniora 

9 469 0,01 

25. 
Świadczenia dla wychowanków Placówki 
Opiekuńczo Wychowawczej oraz pokrycie 
kosztów pobytu dzieci w POW 

100 411 0,14 

26. Karta Polaka 8 580 0,01 

27. 
Pomoc dla potrzebujących: Wigilia, 
śniadanie wielkanocne, gorące posiłki 

50 009 0,07 

28. 
Usługi opiekuńcze i trwałość projektu pn. 
„Asystent Seniora”. 

94 214 0,14 

29. 
Dodatek do zryczałtowanej kwoty i dodatek 
w wysokości świadczenia wychowawczego 

120 054 0,17 

31. Program Wspieraj Seniora 10 434 0,01 

32. 

Projekt pn. „Transport osób mających 
trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktu szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 oraz organizacja 
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 
transportowych” 

25 751 0,04 

33. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ 466 003 0,67 

RAZEM 69 142 088 100 

 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej  

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: 

• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania 

i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony; 
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• cudzoziemcom w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej; 

• cudzoziemcom na podstawie zgody na pobyt tolerowany; 

• obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu posiadającym prawo pobytu lub 

prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pomoc społeczna udzielania jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej wymienia najczęstsze powody ich powstawania: 

• ubóstwo; 

• sieroctwo; 

• bezdomność; 

• bezrobocie; 

• niepełnosprawność; 

• długotrwała lub ciężka choroba; 

• przemoc w rodzinie; 

• potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

• alkoholizm lub narkomania; 

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 

• klęska żywiołowa lub ekologiczna. 
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Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza 

ustawowego kryterium dochodowego, które od października 2018 r. wynosi: 

• dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł 

• dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 528,00 zł na osobę w rodzinie, przy 

jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów (przesłanki 

dysfunkcyjnej) określonych w ustawie o pomocy społecznej.  

Z pomocy społecznej w 2021 roku skorzystało 878 rodzin, liczących 1 491 osób. 

 
Tabela 61. Powody i liczbę osób, którym z tego powodu przyznano pomoc w 2021 roku 

Pomoc przyznawana była osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

długotrwałej lub ciężkiej choroby 402 

ubóstwa 390 

niepełnosprawności 379 

bezrobocia 312 

sytuacji kryzysowej 152 

bezdomności 80 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

74 

alkoholizmu 50 

potrzeby ochrony macierzyństwa 20 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 16 

przemocy w rodzinie 7 

zdarzenia losowego 4 

narkomani 1 

sieroctwa 1 

 

Świadczenia niepieniężne 

Schronienie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje obowiązkowe zadanie własne gminy 

dotyczące zapewnienia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym (art. 17 ust. I pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej) poprzez wydawanie decyzji 

administracyjnych o udzieleniu schronienia w formie tymczasowego pobytu w Schronisku dla 

bezdomnych w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 22a.  

Środki na zabezpieczenie realizacji powyższego zadania przekazywane do Schroniska dla 

bezdomnych w Tarnobrzegu są na podstawie Umowy zawartej na realizację w 2021r. zadania 

publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) nr OP-IV.526.7.2020 pod 

tytułem: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym na terenie 

Gminy Tarnobrzeg” zawartej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a Parafią Rzymsko – Katolicką pw. 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu prowadzącą Schronisko dla bezdomnych 

w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 22a. w dniu 31 grudnia 2020r. w Tarnobrzegu. 

Przyznana kwota dotacji na 2021r. wyniosła 500.000,00zł i przeznaczona była dla 50 osób 

bezdomnych z Gminy Tarnobrzeg w okresie styczeń- kwiecień i październik-grudzień 2021r. 

oraz dla 40 osób bezdomnych w okresie maj-wrzesień 2021 r. 

W ramach niniejszej umowy Schronisko dla bezdomnych w Tarnobrzegu winno 

zabezpieczyć całodobowy pobyt wraz z wyżywieniem i z usługami ukierunkowanymi 

na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej.  

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu wydał 59 decyzji 

administracyjne udzielające schronienia w formie tymczasowego pobytu w Schronisku dla 

bezdomnych w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 22a. Miesięczny koszt pobytu w schronisku 

dla bezdomnych w Tarnobrzegu w 2021 r. wynosił 909,46zł /osobę. W tej kwocie znajdowało 

się całodzienne wyżywienie, niezbędna odzież, środki higieny osobistej itp. 

Ponadto w 2021r. w wyniku ogłoszonego przez tut. Ośrodek zapytania ofertowego 

na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi dla 2 osób bezdomnych z terenu Gminy Tarnobrzeg zawarto dnia 01.01.2021r. 

umowę na realizacje powyższego zadania z Akademią Innowacji Społecznych z siedzibą 

w Bieganów 72a, Międzyborów prowadzącą Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach. 

W związku z powyższym, udzielono schronienia w formie tymczasowego pobytu w 2021r. 

1 osobie bezdomnej w Schronisku z usługami opiekuńczymi w Nizinach i częściowo 

pokrywano odpłatność w w/w placówce. 

W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo 

schroniska dla osób bezdomnych z usługami, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie 

może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w 

rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu 
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(art. 97 ust.1a ustawy o pomocy społecznej) Zgodnie z art. 97 ust. 5 rada powiatu lub rada 

gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. odpłatność osób bezdomnych, których 

dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej udzielana 

jest odpłatnie zgodnie z tabelą zawartą w Uchwale NR XX/222/2019 Rady Miasta 

Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (t.j. określony 

Uchwałą Nr XLIII/444/2021 Rady miasta Tarnobrzega z dnia 31 marca 2021r. 

Średnio 27 osób bezdomnych partycypowało w kosztach pobytu w schronisku ponosząc 

100 % lub częściowe opłaty za pobyt zgodnie z wysokością swoich dochodów, natomiast 

za pozostałych bezdomnych koszt pobytu w Schronisku pokrywała Gmina Tarnobrzeg. 

W 2021 r. wydatki poniesione na realizację zadania, tj. odpłatność za pobyt 1 osoby 

bezdomnej w Schronisku z usługami opiekuńczymi oraz refundacja pobytu 1 osoby 

bezdomnej w Schronisku w Warszawie, wyniosły 5.143,53 zł. Natomiast odpłatność od osób 

bezdomnych przebywających w schroniskach wyniosła 121.272,29 zł. 

Praca socjalna 

Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej, realizowanym 

niezależnie lub równolegle z pozostałymi formami wsparcia i świadczeniami przyznawanymi 

osobom występującym o przyznanie pomocy. Praca socjalna w rozumieniu ustawy o pomocy 

społecznej to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom 

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi. Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się niezależnie od sytuacji materialnej osoby 

lub rodziny, nie wymaga to przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 847 rodzinom liczącym 1439 osób, 

w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 177 rodzinom liczącym 339 osób. W 2021 roku 

zawarto 63 kontraktów socjalnych z osobami w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji 

życiowej.  

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu świadczy usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tą formą pomocy objęte są osoby samotne, które 
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z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 

oraz osoby w rodzinie, którym rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi opiekuńcze 

świadczone są w miejscu zamieszkania osoby starszej lub/i niepełnosprawnej.  

W 2021 roku do działu usług opiekuńczych wpłynęło 66 wniosków o przyznanie usług 

opiekuńczych dla nowych osób, z czego 47 osób zostało objętych w/w wsparciem (pozostałe 

osoby z różnych przyczyn zrezygnowały z ubiegania się o przyznanie świadczenia). Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie zabezpieczył w 100% potrzeby w zakresie świadczenia usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wszystkie osoby zgłaszające potrzebę 

wsparcia i uprawnione do tej formy pomocy zostały nią objęte. Wydana została 1 decyzja 

odmawiająca przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych z powodu braku ustawowych 

przesłanek do przyznania tego typu wsparcia. W 2021 roku usługami opiekuńczymi objętych 

zostało łącznie 145 osób. Zrealizowano 17 365,5 godziny usług opiekuńczych.  

Formą usług opiekuńczych realizowaną od 2017 roku jest również usługa teleopieki 

w miejscu zamieszkania. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 osób.  

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 18 października 2018 

roku. Cena 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych od dnia 

wejścia w życie w/w Uchwały wynosi 20 zł.  

Dożywianie 

Na podstawie przepisów Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 oraz Uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 

z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych w ramach tego programu zrealizowano zadanie dożywiania dzieci 

i młodzieży szkolnej. 

 W ramach realizowanego programu przyznawana była pomoc w formie: 

- gorących posiłków w żłobkach, przedszkolach i szkołach dla dzieci i młodzieży, 

- gorących posiłków dla dorosłych, 
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- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Programem objęto łącznie 413 osób, w tym: 

- 62 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

- 95 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

- 259 osób dorosłych. 

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 170 303 zł. Środki własne gminy przeznaczone 

na ten cel to kwota 51 091 zł, natomiast otrzymana dotacja Wojewody Podkarpackiego 

wynosiła 119 212 zł. 

Wydatki obejmowały: 

- świadczenia pieniężne (w formie zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności 

na kwotę 65 060 zł, 

- opłacono gorące posiłki 118 dzieciom i młodzieży na łączną kwotę 32 541zł, 

- opłacono gorące posiłki 64 osobom dorosłym na kwotę 72 702 zł. 

Pandemia COVID-19 spowodowała, że szkoły wprowadziły zdalny tryb nauczania. 

Uniemożliwiło to dożywianie dzieci w szkołach i częściowo w przedszkolach, które zawiesiły 

zajęcia stacjonarne.  

Sprawienie pogrzebu 

Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu odbywa się 

w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zadanie to realizowane było 

zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega. 

W 2021 r. MOPR sprawił 2 pochówki za łączną kwotę 6 300 zł. Średni koszt pochówku 

wyniósł 3 150 zł. 

 

 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, MOPR opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
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pobierające zasiłek stały. Dotyczy to osób, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu 

z innego tytułu.  

W ramach tego świadczenia w 2021 r. opłacano składkę zdrowotną 189 osobom 

pobierającym w MOPR zasiłek stały w kwocie 99 205 zł. 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności 

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo 

do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Osoby dorosłe przewlekle somatycznie chore całodobową opieką objęte są w Domu 

Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7. Dom posiada 60 miejsc statutowych. 

Od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 

3.741 zł. Od 1 marca 2021 r. koszt wzrósł do kwoty 4.100 zł. Na dzień 31.12.2021 r. 

całodobową opieką objętych było 47 osób, w tym 7 osób przyjętych na podstawie decyzji 

wydanej przed dniem 01.01.2004 r. oraz 45 osób przyjętych na podstawie skierowania 

wydanego po dniu 01.01.2004 r. 

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (chłopcom), całodobowa 

opieka zapewniana jest w Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211. Dom 

posiada 72 miejsca statutowe w tym 2 miejsca dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie. Od 1 stycznia 2021r. do 28 lutego 2021 r. koszt utrzymania wynosił 3.555,07 

zł. Od 1 marca 2021 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wzrósł do kwoty 3.789,48 zł. 

Na dzień 31.12.2021 r. całodobową opieką objętych było 68 osób, w tym 46 osób przyjętych 

na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przed dniem 01.01.2004 r. oraz 22 osoby 

przyjęte na podstawie skierowania wydanego po dniu 01.01.2004 r., 2 osoby dorosłe 

niepełnosprawne intelektualnie 

Osoby z terenu Miasta Tarnobrzega, które ze względu na stan zdrowia wymagają 

zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy przeznaczonych dla osób w podeszłym 

wieku, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych oraz 

niepełnosprawnych fizycznie umieszczane są w domach na terenie innych powiatów 

w zależności od posiadania wolnych miejsc. Obecnie osoby pochodzące z terenu Miasta 

Tarnobrzega przebywają w następujących domach: Dom Pomocy Społecznej w Irenie, 



312 | S t r o n a  

 

Jarosławiu, Rudzie Różanieckiej, Rzeszowie, Piskorowicach - Mołynie, Matczynie, Sobowie, 

Skwirzowej, Babicy, Gliniku Dolnym, Górnie, Sandomierzu, Krowicy Lasowej, Cmolasie, 

Dębicy, Stalowej Woli, Krośnie oraz Pińczowie. 

W roku 2021r. do domów pomocy społecznej skierowano 19 osób. Odpłatność za pobyt 

w Domu do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca dla 10 osób ponosiło 

Miasto Tarnobrzeg. Za pobyt w DPS 6 osób opłatę do pełnego miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca ponosiła rodzina. Do opłaty 1 osoby przebywającej w dps opłatę 

częściowo ponosiło Miasto Tarnobrzeg oraz częściowo rodzina. 2 osoby ponosiły odpłatność 

w wysokości pełnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy 

społecznej. 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 

organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym 

i społecznym oferowana jest pomoc w celu zwiększenia zaradności i samodzielności 

życiowej, a także integrację społeczną, kierowane są na zajęcia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3. Dom dysponuje 56 miejscami statutowymi. 

W roku 2021r. z terapii korzystało 59 osób, w tym 1 osoba spoza terenu Miasta Tarnobrzega. 

Na świadczenie terapii dla tej osoby zostały zawarte porozumienia w sprawie realizacji 

powyższego zadania z Wójtem Gminy Łoniów.  

Mieszkania chronione 

W 2021r. w mieszkaniach chronionych treningowych przy ul. Wędkarskiej 3 

zamieszkiwało 11 osób (9 osób dorosłych, 3 dzieci), w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego 18 

zamieszkiwał jeden wychowanek pieczy zastępczej, a w mieszkaniu przy ul Zwierzynieckiej 

zamieszkiwało rodzeństwo tj. dwoje wychowanków pieczy zastępczej. Osoby przebywające 

w mieszkaniu chronionym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, 

ponoszą odpłatność za pobyt na zasadach określonych w Uchwale Rady Miasta Tarnobrzega.  

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym reguluje Uchwała 

Nr XX/222/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019 r. (t.j. określona Uchwałą 

nr XLIII/444/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 marca 2021r.) w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 
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W 2021 r. sześć osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe ponosiło 

odpłatności związane z użytkowaniem mieszkania tj. zużycie wody, energii elektrycznej, gazu, 

wywozu nieczystości, opłata za czynsz. Ponadto osoby zamieszkujące w mieszkaniach 

chronionych winny dążyć do rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez udział w 

treningach mających na celu poszukiwanie dróg wyjścia i wskazanie właściwego kierunku 

działań.  

W 2021 r. ze względu na sytuację spowodowaną Covid-19 zostały przeprowadzone 

treningi  ograniczonym zakresie m. in. prowadzone przez doradcę zawodowego. W 

zależności od potrzeb mieszkańców z lokatorami mieszkań chronionych współpracował 

Zespół specjalistów, w skład którego wchodzą pracownicy socjalni, psycholog i asystent 

rodziny. 

 

Świadczenia pieniężne 

Zasiłek stały 

W 2021 roku zasiłki stałe wypłacano łącznie dla 210 rodzin w tym dla: 

- 183 osób samotnie gospodarującym. 

Wydatkowano na ten cel 1 150 470 zł, środki pochodziły z dotacji 

Wojewody Podkarpackiego. 

Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego wynosiła 538,61 zł. 

Zasiłek okresowy 

Zasiłki okresowe przyznano 122 rodzinom liczącym 180 osób. 

Powodem przyznania tego świadczenia było w szczególności: 

- bezrobocie w 110 rodzinach liczących 167 osób, 

- długotrwała choroba w 4 rodzinach liczących 4 osoby, 

- niepełnosprawność w 4 rodzinach liczących 5 osób, 

- inne powody w 4 rodzinach liczących 4 osoby. 

Na tę formę pomocy w 2021 r. wydatkowano kwotę 231 791 zł, środki pochodziły z dotacji 

Wojewody Podkarpackiego. 
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Średnia wysokość zasiłku okresowego w 2021 r. wynosiła 320,15 zł. 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy przyznawany był na zaspokojenie niezbędnej 

potrzeby bytowej, w szczególności na: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

obuwia, środków czystości, pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wykupienia 

leków wg przedłożonych recept lekarskich, zakupu niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego oraz drobnych remontów. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom i rodzinom niespełniającym kryterium 

dochodowego udzielono pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku 

celowego w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego. 

Na zasiłki celowe i w naturze w tym specjalne zasiłki celowe w 2021 r. wydatkowano 

kwotę 228 320 zł środki pochodziły z budżetu gminy 163 260 zł oraz dotacji Wojewody 

Podkarpackiego 65 060 zł (punkt 3.1.4). 

Pomocy udzielono 395 rodzinom, w tym 104 rodziny otrzymało specjalne zasiłki 

celowe. 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

otrzymała 1 osoba na kwotę 500 zł. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2021 roku wypłacił wynagrodzenia 

16 opiekunom prawnym z tytułu sprawowanej opieki nad 42 osobami. Na ten cel 

wydatkowano kwotę 214 471 zł środki pochodziły z budżetu wojewody. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacone jest zgodnie z postanowieniem sądu. 

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest przez sąd. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zleca wykonanie zadania jakim jest świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania realizatorowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert. W roku 2021 zadanie 

to realizowane było przez Stowarzyszenie „ESTEKA”. Jest to zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przejawiających 
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inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania tych osób przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

obejmuje zwłaszcza: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie 

zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie 

mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

W 2021 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi objętych zostało 33 osoby (9 osób dorosłych, 24 dzieci i młodzież do 

ukończenia 18 roku życia). Zrealizowano łącznie 6 210,5 godziny usług, w tym 1 996 godzin 

(osoby dorosłe) oraz 4 214,5 (dzieci do 18 roku życia). W 2021 roku na realizację w/w 

zadania wydatkowano kwotę 237 551,62 zł. 

Zgodnie z instrukcją Wojewody Podkarpackiego w celu minimalizacji możliwości 

wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w sytuacji bezwzględnej konieczności, 

stąd zauważalny jest spadek liczby zrealizowanych godzin w stosunku do roku poprzedniego.  

Zasady organizowania, świadczenia i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 

22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Cena 1 godziny 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku 

wynosiła 38,25 zł. 

 

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzega został wyznaczony na organizatora 

pieczy zastępczej na terenie naszego miasta, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega Nr 380/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku. 
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Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej działający w Ośrodku realizuje zadania na podstawie 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy 

o pomocy społecznej oraz Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2021-2023 przyjętego Uchwałą NR XXXVIII/410/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 

30 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z ustawą piecza zastępcza sprawowana jest w formie: 

1) rodzinnej, 

2) instytucjonalnej. 

Rodziny zastępcze  

Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem 

własnym powiatu. W 2021 roku na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonowało: 29 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 42 dzieci (w tym: 7 dzieci z orzeczoną 

niepełnosprawnością). 

Najliczniejszą grupę stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione w liczbie: 23, 

w których wychowywało się: 31 dzieci, w 5 rodzinach niezawodowych przebywało: 6 dzieci, 1 

zawodowa rodzina zastępcza wychowywała 5 dzieci.  

W 4 rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci pochodzących z innych powiatów. 

Wszystkie rodziny zastępcze otrzymywały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci. Rodziny, w których przebywały dzieci w wieku do lat 18 otrzymywały dodatki 

wychowawcze (500 +). 

Wszystkie rodziny zastępcze w których przebywały dzieci do lat 18 zostały zgłoszone 

do Polskiej Agencji Turystycznej celem uzyskania Bonu Turystycznego na te dzieci. 

W 2021 roku 5 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą 

i usamodzielniło się. 

W 2021 roku na terenie innych powiatów w 7 rodzinach zastępczych przebywało 7 

dzieci pochodzących z miasta Tarnobrzega. 

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych 

W roku 2021 na świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 

miasta Tarnobrzega wydatkowano z budżetu miasta kwotę: 373 312,30 zł oraz na wypłatę 
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dodatków wychowawczych (500+) wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano 

kwotę: 160 015,49 zł.  

W 2021 roku na świadczenia na utrzymanie dzieci, pochodzących z miasta 

Tarnobrzega, a przebywających w rodzinach zastępczych w powiatach: staszowskim, 

sandomierskim, stalowowolskim, mieście Krośnie i mieście Przemyślu w ramach zawartych 

Porozumień przeznaczono z budżetu miasta dotację w kwocie: 83 158,16 zł.  

Dodatkowo na świadczenie na utrzymanie dziecka, pochodzącego z miasta 

Tarnobrzega, a przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie: wodzisławskim, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał środki w wysokości: 8 692,00 zł. 

Pomoc dla osób usamodzielnianych 

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy, socjalizacyjny, zakład poprawczy zostaje objęta indywidualnym 

programem usamodzielnienia, określającym sposób uzyskania przez tę osobę kwalifikacji 

zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomocy 

w podjęciu zatrudnienia. Ponadto otrzymuje pomoc na: 

• kontynuowanie nauki; 

• usamodzielnienie; 

• zagospodarowanie. 

 W 2021 roku udzielono pomocy pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom 

opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze w łącznej wysokości: 73 760,74 zł tego: 

• opuszczającym rodziny zastępcze: 

− 5 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 

29 964,84 zł, 

− 1 osobie przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości: 1 695,00 zł, 

− nie przyznano pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. 

 

• opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze: 
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− 8 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 

39 733,74 zł, 

− osobom przyznano pomoc na zagospodarowanie w wysokości: 3 154,00 zł, 

− nie przyznano pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. 

 Na wypłatę świadczenia „dobry start” wraz z obsługą zadania finansowanego z dotacji 

celowej z budżetu państwa na osobę usamodzielnianą w 2020 roku wydatkowano kwotę: 

1 240,00 zł. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze: 

- Dom Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 

w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1. Placówka typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc: 14  

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2021 roku wynosił: 3 630,88 zł. 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, 

ul. Słoneczna 17. Placówka typu rodzinnego z liczbą miejsc: 8 (w 2021 roku 

umieszczonych było 10 dzieci) 

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2021 roku wynosił: 2 445,05 zł.  

W 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w powiatach: 

tarnobrzeskim, biłgorajskim i mieście Lublin przebywało 6 dzieci pochodzących z miasta 

Tarnobrzega. Na pokrycie ich kosztów utrzymania w ramach zawartych Porozumień 

przeznaczono z budżetu miasta dotację w kwocie: 212 943,60 zł. 

W 2021 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu tarnobrzeskiego 

(powiat ziemski) na miejscu interwencyjnym przebywało 1 dziecko pochodzące z miasta 

Tarnobrzega. Na pokrycie kosztów jego pobytu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał 

środki w wysokości: 53 896,97 zł. 

W roku 2021 na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego dla placówek opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących 

na terenie miasta Tarnobrzega wraz z obsługą zadania z dotacji wojewody wydatkowano 

kwotę: 120 053,72 zł. 

Asysta rodzinna 
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Asystent rodziny, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej prowadzi działania skierowane do rodzin przeżywających 

trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodzin, których dziecko 

zostało umieszczone w pieczy zastępczej. 

W 2021 roku wsparciem asystentów rodziny objętych było 40 rodzin, w których 

funkcjonuje 62 dzieci. Asystenci rodziny współpracują z 7 rodzinami biologicznymi, których 

dzieci pozostają w formach pieczy zastępczej i rodzice starają się o powrót dzieci pod ich 

opiekę. Praca asystentów rodziny nakierowana jest na wspieranie rodziny w kierunku 

poprawy jej sytuacji życiowej poprzez realizację działań zawartych w planie pracy z rodziną. 

Asystenci rodziny edukują rodzinę i udzielają poradnictwa i pomocy w przezwyciężaniu 

problemów, zwiększeniu zaradności życiowej poszczególnych członków rodziny.  

 

Zadania realizowane przez Dział Świadczeń Społecznych 

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i socjalnych  

Zadania wykonywane w Dziale Świadczeń Społecznych, są to zadania zlecone przez 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej samorządowym organom właściwym z zakresu ustalenia 

prawa do świadczeń i ich wypłata osobom uprawnionym.  

Wypłacane świadczenia to: 

1. Świadczenia rodzinne: 

− zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – wydano 1418 decyzji, wypłacono 

kwotę 2.390.668 zł 

− świadczenia opiekuńcze: 

• zasiłek pielęgnacyjny – wydano 797 decyzji, wypłacono kwotę - 3.788. 506 zł 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – wydano 32 decyzji, wypłacono kwotę –71.049 zł. 

• świadczenie pielęgnacyjne – wydano 488 decyzji, wypłacono kwotę – 6.175.401 zł 

• zasiłek dla opiekuna – wydano 4 decyzje, wypłacono kwotę –5 8.900 zł 

− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wydano 229 decyzji, wypłacono kwotę 

202.000 zł. 

− świadczenie rodzicielskie – wydano 86 decyzji, wypłacono kwotę 827.604 zł 
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- świadczenie „Za życiem” - wydano 5 decyzji, wypłacono kwotę 20.000 zł 

1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 299 decyzji, wypłacono kwotę 

1.128.355zł 

2. świadczenia wychowawcze – wydano 5489 informacji/decyzji, wypłacono kwotę 

38 731 762,95  

3. dodatek mieszkaniowy – wydano decyzji 1112, wypłacono kwotę 1.295 005,49  

4. dodatek energetyczny – wydano 791 decyzji, wypłacono kwotę 48.770,44 

5. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: stypendium 

szkolne - wydano 212 decyzji, wypłacono kwotę. 94.977,00 zł 

– zasiłek szkolny - wydano 9 decyzji, wypłacono kwotę 5.023,00 zł 

Do zadań Działu należy także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Są to: 

− przeprowadzono wywiad alimentacyjny – 45 

− wnioskowanie o ściganie za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów –179 

− wnioskowanie do urzędu pracy o aktywizację zawodową –11 

− wezwania do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 11, 

− informacje do organu właściwego wierzyciela – 52, 

− informacje do dłużnika o przyznanych świadczeniach osobom uprawnionym – 204 

− uznanie dłużnika za uchylającego się – 10, 

− wnioskowanie do organów egzekucyjnych o przyłączenie się do egzekucji –208 

Dzięki wymienionym działaniom od dłużników alimentacyjnych wpłynęła kwota 670 

141,18 zł 

Karta Dużej Rodziny 

W Dziale Świadczeń Społecznych od dnia 16.05.2014 r. przyjmowane są wnioski o Kartę 

Dużej Rodziny. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. 

o Karcie Dużej Rodziny. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach realizacji Rządowego Programu 

dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny przyjęto 138 wniosków. W w/w okresie 
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zamówiono 342 . Na dzień 31.12.202 r. liczba rodzin występujących w systemie SI KDR 

wynosi 1103. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny 2021 r. wynosi 138  

Tarnobrzeska Karta Seniora i Ogólnopolska Karta Seniora 

Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXVII /800/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku 

został przyjęty Program Tarnobrzeska Karta Seniora na terenie miasta Tarnobrzega. 

Od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wydano 104 karty dla seniorów w Tarnobrzegu. 

Porozumienia o współpracy podpisano z 32 partnerami programu od 1 stycznia 2015 roku.  

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu i w Tarnobrzeskim Domu 

Kultury seniorom dofinansowano zakup na koncerty, teatry, bilety do kina, karnety na basen 

w kwocie 6.415,00 zł Kwota zrefundowana dla Ośrodka Sportu i Rekreacji za dofinansowanie 

do karnetów na basen i siłownię wyniosła 5650,00 zł. W Tarnobrzeskim Domu Kultury w 

ramach dofinansowania do biletów na koncerty, teatry, do kina kwota zrefundowana 

wyniosła 765,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 6.433,20 zł.  

W 2020r. zgodnie z porozumieniem o partnerstwie w ramach Programu Miasto 

Przyjazne Seniorom zawartym pomiędzy Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie 

a miastem Tarnobrzeg oraz Uchwałą Rady miasta Tarnobrzeg z dnie 20 maja 2020 roku, 

Miasto Tarnobrzeg przystąpiło do realizacji programu „Ogólnopolska Karta Seniora” oraz 

programu „Miasto Przyjazne Seniorom”. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 

60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Tarnobrzega. Program umożliwia osobom, które 

ukończyły 60 rok życia ubieganie się o wydanie „Ogólnopolskiej Karty Seniora” a tym samym 

korzystanie z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień przygotowanych przez partnerów 

programu w całej Polsce. 

W 2021r. wydano „Ogólnopolskich Kart Seniora” 537 kart seniorom. Na obsługę 

programu wydatkowano środki w wysokości 3035,60 zł 

Karta Polaka 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu otrzymał jedną decyzji Wojewody Podkarpackiego przyznającej świadczenie 

pieniężne dla obcokrajowca przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 2007r. o Karcie Polaka. 
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Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje wskazany właściwy w decyzji starosta ze 

względu na miejsce pobytu osoby uprawnionej do świadczenia. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu w 2021 roku wypłacił jedno świadczenie w wysokości 8.580,00 zł 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

W dniu 21.07.2021 r. Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2021” (Moduł 2) w celu 

pozyskania dotacji dla Żłobków Miejskich nr 1 i nr 2 w Tarnobrzegu. Gminie przyznano 

dotację w kwocie 138.240,00 zł, w tym: 76.800,00 zł dla Żłobka Miejskiego nr 1 przy 

ul. Dekutowskiego 4 oraz 61.440,00 zł dla Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Orzeszkowej 7A.  

W dniu 15.11.2021r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, w wyniku 

której Gmina Tarnobrzeg pozyskała kwotę 155 520 zł, w tym: 86 400,00 zł dla Żłobka 

Miejskiego nr 1 przy ul. Dekutowskiego 4 oraz 69.120,00 zł dla Żłobka Miejskiego nr 2 przy 

ul. Orzeszkowej 7A. Środki powyższe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie żłobków. 

Żłobek Miejski nr 1 został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych 

prowadzących działalność na terenie Miasta Tarnobrzega w dniu 01.03.2012 r. Początkowo 

udostępnionych było 43 miejsca, a od września 2012 r. dzięki Programowi Maluch liczba 

dzieci mogących skorzystać z usług Żłobka wzrosła o 80 miejsc. 

Żłobek Miejski nr 2 został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych 

prowadzących działalność na terenie Miasta Tarnobrzega w dniu 12.10.2018 rok. W żłobku 

jest 64 miejsc. 

Koszty ponoszone na funkcjonowanie placówki to głównie wynagrodzenia i ich 

pochodne zarówno opiekunów, jak i pozostałego personelu, wydatki administracyjne i 

związane z utrzymaniem lokalu – opłaty ponoszone m. in. na ogrzewanie, wodę, gaz, energię 

elektryczną, materiały biurowe itp.  

Koszty utrzymania placówki ponosi Gmina, częściowo są one pokrywane z opłat od 

rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z Programu Maluch w ramach dotacji.  

Żłobek Miejski jest przystosowany do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych oraz 

wymagających szczególnej opieki. 
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Program Czyste Powietrze 

Dział Świadczeń Społecznych od listopada 2020 roku przygotowuje i wydaje 

zaświadczenia dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w ramach 

Programu Czyste Powietrze. W 2021 roku wydano 65 zaświadczeń. 

 

Realizacja zadań wynikających z innych ustaw 

Zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

W 2021 roku Zarząd PFRON przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych kwotę 3 377 645,00 zł. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/429/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 marca 2021 roku 

na zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 3 288 811,00 zł, w tym 

na zobowiązania związane z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej kwotę 

2 386 560,00zł. Kwota 88 834,00zł została przeznaczona na zadania realizowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

Środki te wydatkowano na następujące cele: 

• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych przepisów 

W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 597 744,00zł. W ramach 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielono pomocy 247 

dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 519 380,00 zł oraz 24 niepełnosprawnym 

dzieciom i młodzieży na kwotę 75 133,00 zł, rozpatrując łącznie 549 wniosków. 

Dofinansowano zakup: aparatów słuchowych z wkładkami usznymi, poduszek i materaców 

przeciwodleżynowych, protez (piersi, kończyn dolnych), wózków inwalidzkich, pionizatorów, 

butów ortopedycznych, kul, chodzików, podpórek, ortez, gorsetów, pieluchomajtek, 

cewników, worków i in.  
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Ponadto 2 osoby dorosłe otrzymało dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny na łączną kwotę 2 591,00 zł oraz 1 niepełnosprawne dziecko na kwotę 640,00 

zł. Dofinansowanie przeznaczono na zakup: bieżni elektrycznej, wałka rehabilitacyjnego, 

orbitreka. 

• Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 

W 2021r. ze środków PFRON dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 148 

osobom, w tym 81 dorosłym osobom niepełnosprawnym, 20 dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz 47 opiekunom przeznaczając na ten cel kwotę 209 124,00 zł. 

Dofinansowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami (38 osób) 

wyniosło kwotę 52 134,00zł. Turnusy rehabilitacyjne zapewniły kontynuację rehabilitacji 

społecznej połączonej z rehabilitacją leczniczą oraz specjalistyczną, dostosowaną do potrzeb 

osób wynikających z ich niepełnosprawności.  

• Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnoprawnych 

W 2021r. na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych ze środków PFRON 

wydatkowano ogółem kwotę 93 783,00zł.  

Do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania skorzystało 

6 dorosłych osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 39 507,00 zł. Środki Funduszu 

przeznaczono na adaptację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (5), zakup i wymiana drzwi 

wejściowych do budynku mieszkalnego na szersze (1). 

W ramach likwidacji barier technicznych udzielono wsparcia ze środków PFRON 

7 dorosłym osobom niepełnosprawnym przeznaczając na ten cel kwotę 19 992,00 zł, oraz 

2 niepełnosprawnym dzieciom przeznaczając na ten cel kwotę 7 171,00zł. Środki Funduszu 

w wysokości ogółem 27 163,00zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu łóżek 

rehabilitacyjnych (5), uchwytów, fotela sanitarnego, nasadki na sedes (1), podnośnika 

transportowego (1) oraz wózka inwalidzkiego toaletowo-prysznicowego (1), roweru 

trójkołowego (1).  

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymało 7 dorosłych 

osób niepełnosprawnych w wysokości 17 990,00zł oraz 3 dzieci w wysokości 9 123,00zł 

niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono kwotę ogółem 27 113,00zł, dofinansowując 
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program do komunikacji „Mówik” wraz z tabletem oraz zestawem pomocy dydaktycznych 

(1), komputer stacjonarny (1), laptop (3), system CROS-urządzenie współpracujące 

z aparatem słuchowym (4), telefon komórkowy (1).  

• Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych opiewało na kwotę 1 600,00zł. W ramach dofinansowania wsparcie 

uzyskało Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” w Tarnobrzegu na organizację 

jednodniowej wycieczki. Zadanie zrealizowano na rzecz 25 osób niepełnosprawnych.  

• Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 

W 2021r. na terenie Tarnobrzega funkcjonowały dwa warsztaty terapii zajęciowej: 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 24 obejmujący wsparciem terapeutycznym 60 osób 

niepełnosprawnych, w tym 55 mieszkańców Tarnobrzega, na którego działalność 

wydatkowano kwotę 1 446 420,00zł, w tym ze środków PFRON kwotę 1 301 760,00 zł, 

ze środków powiatu kwotę 144 660,00zł 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnobrzegu, ul. Niepodległości 50 osób 

niepełnosprawnych, w tym 23 mieszkańców Tarnobrzega, na którego działalność 

wydatkowano kwotę 1 205 350,00zł, w tym ze środków PFRON kwotę 1 084 800,00 zł, 

ze środków powiatu kwotę 120 550,00zł 

Łącznie na działalność obu warsztatów terapii zajęciowej przekazano środki w wysokości 

2 651 770,00zł, w tym środki PFRON stanowiły kwotę 2 386 560,00 zł. Działalność 

funkcjonujących na terenie miasta Tarnobrzega warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 

10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, współfinansowana była w 10 % ze środków Powiatu w wysokości 

265 210,00 zł.  

Szczegółowa informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu według stanu na dzień 

31.12.2021 r.  
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Tabela 62. Rodzaj zadania, wysokość limitów, środki wykorzystane oaz liczbę osób, które 
skorzystały ze wsparcia 

Lp. Nazwa zadania ustawowego 

Wysokość 
limitów wg 

ustalonego planu 
(w zł ) 

Środki wykorzystane %
 

w
yk

o
rz

ys
ta

n
ia

 

Liczb
a/licz

ba 
osób 

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 
- w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna 

209 124,00 209 124,00 
52 134,00 

100 148 
38 

2. Dofinansowanie kosztów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej 
z uwzględnieniem wszystkich źródeł 
dofinansowania 
- w tym ze środków PFRON 
- środki Powiatu 

2.651.770,00 
 
 
 

2.386.650,00 
265 210,00 

2.651.770,00 
 
 
 

2.386.650,00 
265 210,00 

100 110 
 
 
 

110 
110 

3.  Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i sprzęt 
rehabilitacyjny w tym 
- dzieci i młodzież niepełnosprawna 

597 744,00 597 744,00 
 
 

75 773,00 

100 274 
 
 

25 
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych 
1 600,00 1 600,00 100 25 

5. Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych 
- w tym bariery architektoniczne 
bariery techniczne 
bariery w komunikowaniu się 

93 783,00 93 783,00 
 
 

39 507,00 
27 163,00 
27 113,00 

100 25 
 
 

6 
9 

10 
 RAZEM 3 288 811,00 3 288 811,00 100 582 

 
 
REALIZACJA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „AKTYWNY SAMORZĄD” 

W 2021 roku Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPR w Tarnobrzegu realizował 

dodatkowe zadania związane z przystąpieniem przez Gminę Tarnobrzeg do pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania zrealizowane w programie stanowiły 

uzupełnienie zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Tarnobrzega oraz Programie Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.  

Dofinansowanie przyznano w następujących obszarach wsparcia:  

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  

w tym: 

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
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Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, 

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, 

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym: 

Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn 

górnych, 

Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 

w komunikowaniu się za pomocą mowy, 

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą 

samodzielne poruszanie się za  pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie 

ręcznym, 

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektryczny, adresowana do osób z 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, 

Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób 
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z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy 

w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza 

specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, 

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub 

przedszkolu), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 

prawnym dziecka. 

W ramach realizacji Modułu I Programu o dofinansowanie ubiegało się 25 osób 

niepełnosprawnych. Pozytywnie zweryfikowano 18 wniosków przeznaczonych 

do dofinansowania oraz zawarcia umów w tym zakresie. Wnioski 3 osób rozpatrzono 

negatywnie, 3 osoby zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie, 1 osoba nie 

skorzystała z przyznanego dofinansowania z powodu zgonu. Zawarto 18 umów na 

dofinansowanie w łącznej kwocie 133 386,11 zł, w tym 17 z dorosłymi osobami 

niepełnosprawnymi oraz 1 umowę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 

• Obszar A-2 - 1 umowa na kwotę  1 494,00 zł 

• Obszar B-1 - 5 umów na kwotę  27 093,11 zł 

• Obszar B - 4  - 3 umowy na kwotę  11 279,00 zł 

• Obszar C-1 - 1 umowa na kwotę  10 000,00 zł 

• Obszar C-2 - 1 umowa na kwotę  2 860,00 zł 

• Obszar C-3 - 2 umowy na kwotę  54 673,00 zł 

• Obszar C-5 - 3 umowy na kwotę  22 500,00 zł 

• Obszar D - 2 umowy na kwotę  3 487,00 zł 

W 2021 roku zrealizowano wypłaty dofinansowań na kwotę 100 607,11zł. Pozostała 

kwota dofinansowań zostanie zrealizowana w I kwartale 2022roku, tj. kwota 32 779,00zł.  

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
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W ramach realizacji Modułu II Programu o dofinansowanie kosztów uzyskania 

wykształcenia na poziomie wyższym (II półrocze roku szkolnego 2020/2021 oraz I półrocze 

roku szkolnego 2021/2022) wpłynęło 66 wniosków ze strony 45 osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie dotyczyło opłaty za naukę (czesne) oraz dodatków na pokrycie pozostałych 

kosztów kształcenia. W ramach realizowanego zadania zawarto 64 umowy na łączną kwotę 

206 402,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wypłaty dofinansowań w wysokości 137 937,75 zł. 

Druga transza środków zostanie wypłacona w I kwartale 2022 roku.  

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Pracownicy Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej kontynuowali bieżącą współpracę 

z Miejską Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Zespołem ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych, m. in. udzielając osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 

informacji o przysługujących uprawnieniach, formach pomocy, realizowanych programach 

oraz zasadach korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.  

Ogółem w 2021 roku z działań realizowanych przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej 

Osób Niepełnosprawnych (informacje, konsultacje, doradztwo i wsparcie finansowe) 

skorzystało łącznie około 2144 osoby, w tym z pomocy finansowej ze środków PFRON 

644 osoby, w tym 62 ze wsparcia w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” 

Moduł I i Moduł II. 

 

Realizacja „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 

W 2021 roku Miasto Tarnobrzeg realizowało „Program wyrównywania różnic między 

regionami III”. Na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pozyskano środki na realizację projektu z Obszaru F programu – 

Modernizacja budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Tarnobrzegu. Na realizację projektu przeznaczono środki PFRON 

w kwocie 120 000,00zł. Końcowy termin realizacji projektu określono do 31 maja 2022roku.  
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Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III 

W 2021 roku Miasto Tarnobrzeg kontynuowało realizację nowouruchomionego w 2020 

roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III. 

Pomocy finansowej w ramach programu udzielono osobom niepełnosprawnym, które 

na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, możliwość 

korzystania z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych. Pomoc tę udzielono 

w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach 

domowych. W styczniu 2021 roku w ramach kontynuacji zadania wypłacono ostatnia transzę 

środków w wysokości 73 000,00zł. 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Tarnobrzegu został powołany 

Uchwałą Nr VII/78/2011 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 lutego 2011r. na kadencję w 

latach 2011 – 2016 oraz kolejno Uchwałą Nr XL/389/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 

marca 2017 r. na kadencję w latach 2017 – 2022. 

W skład Zespołu wchodzi 40 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega nr 216/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.). Obsługę organizacyjno – techniczną 

Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.  

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz w Miejskim 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na terenie Miasta Tarnobrzega. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup 

Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.  
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I. W minionym 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kopernika 3 w Tarnobrzegu w 

dniach: - 25 marzec 2021r., 23 czerwiec 2021r., 30 wrzesień 2021r., 16 grudzień 2021r.  

W roku 2021 odbyło się 440 posiedzeń grup roboczych. 

 

II. Efektywność i skuteczność działań prowadzonych przez Zespół w okresie 

sprawozdawczym: 

1. liczba przekazanych do realizacji „Niebieskich Kart” w 2021r.   94 

sporządzane przez uprawnione podmioty tj: 

- funkcjonariusze policji       84 

- pracownicy socjalni       6 

- oświata          4 

 

2. liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”   130 

3. liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”    312 

4. zakończono procedurę „Niebieskie Karty”     98 

5. oprócz obligatoryjnie działających w Zespole pracowników socjalnych, psychologa 

MOPR w Tarnobrzegu i dzielnicowych KMP w Tarnobrzegu powołano do pracy 

w grupach roboczych innych specjalistów tj.: 

• pedagog szkolny       34 grup 

• kurator sądowy (W-ł Rodzinny)     8 grup 

• asystent rodziny       8 grup 

• przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych      4 grup 

• kierownik Dziennego Domu Pobytu      1 grupa 

• kierownik Domu Dziennego Senior+     1 grupa 

• koordynator pieczy zastępczej     2 grupy 
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III. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

1. poradnictwo prawne       6 osób 

2. wsparcie psychologiczne      40 osób 

3. praca socjalna ukierunkowana na wzmocnienie  

systemu rodzinnego      127 rodzinach 

 

IV. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

1. skierowano 5 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o leczenie odwykowe 

2. w 62 przypadkach sprawców przemocy motywowano do leczenia odwykowego 

3. w 7 przypadkach udzielono poradnictwa psychologicznego. 

4. stwierdzono pozytywne zmiany w zachowaniu u 27 osób, co do których istniało 

podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie. 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu. Jest specjalistyczną instytucją pomocy społecznej zorientowaną 

na przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w tym 

zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. Pomoc skierowana jest w szczególności do osób: 

- przeżywających kryzys, 

- które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 

- doświadczających przemocy domowej, 

- mających problemy rodzinne, 

- mających problemy wychowawcze. 
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Pomoc osobom i rodzinom w kryzysie realizowana jest poprzez specjalistyczne 

poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne oraz telefon zaufania. Praca 

polega na interwencji kryzysowej poprzez udzielanie natychmiastowej specjalistycznej 

pomocy psychologicznej, a także w zależności od potrzeb również poradnictwa socjalnego, 

prawnego, pedagogicznego w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie przez osobę pozostającą w kryzysie. 

W Punkcie Interwencji Kryzysowej zatrudnieni są następujący specjaliści: psycholog, 

konsultant prawny, pracownicy socjalni oraz pedagodzy. Porady świadczone są od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 19:00 w PIK w pokoju 119 i 120 w siedzibie 

MOPR ul. Kopernika 3. W soboty i niedziele w godzinach od 17.00 do 19.00 w Punkcie czynny 

jest telefon zaufania pod numerem 15 822 13 13. 

W trakcie 2021 roku w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej udzielono 

152 porad, do Punktu po pomoc zgłosiły 130 osoby, odebrano 57 telefonów zaufania.  

W pierwszym kwartale 2021r r. w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu 

epidemii w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Tarnobrzegu pomoc świadczona była w formie 

poradnictwa telefonicznego. Od kwietnia 2021r osoby zgłaszające się o pomoc korzystały 

z poradnictwa w siedzibie PIK. Wydatki obejmujące działalność Punktu Interwencji 

Kryzysowej w 2021 roku wyniosły 64 958,97 zł. Całość została sfinansowana ze środków 

przekazanych z Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

 

Inne realizowane zadania 

Dom Dziennego Pobytu 

Dom Dziennego Pobytu działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu. Świadczy usługi opiekuńcze w szczególności dla osób, które ze względu na 

wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 

Usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia obejmują dzienny pobyt, podstawowe 

świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne, edukacyjne, itp. W ośrodku wsparcia 

prowadzona jest również częściowa działalność rehabilitacyjna oraz terapia dostosowana do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. 

W 2021 roku wydano decyzją 61 skierowań do Domu Dziennego Pobytu 

w Tarnobrzegu. Uczęszczało 61 osób, w tym 43 kobiety i 18 mężczyzn. 
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Dzienny Dom „Senior +”  

Dzienny Dom „Senior +” funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie od stycznia 2020r. w budynku przy ul. Sandomierskiej 25. Utworzony Dzienny Dom 

„Senior+” w gminie Tarnobrzeg realizuje założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 

2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia osobom starszym 

(osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty 

na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi 

w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

W 2021 roku wydano 63 decyzje kierujące do Dziennego Domu „Senior+”, a całkowity 

koszt zadania publicznego wyniósł 515 200,00 zł, w tym wartość dotacji to 213 600,00 zł, 

a środki finansowe Miasta Tarnobrzeg 301 600,00 zł. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu współpracuje ze Stowarzyszeniem 

Tarnobrzeski Bank Żywności w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

W 2021r. był realizowany PODPROGRAM 2021.Celem programu jest zapewnienie 

osobom najuboższym pomocy żywnościowej. Do skorzystania ze wsparcia w postaci paczek 

żywnościowych i realizowanych działań towarzyszących  uprawnione są osoby,  które 

z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 

żywnościowych i spełniają przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz odpowiednie 

kryterium dochodowe określone w powyższej ustawie tj. których dochód nie przekracza 

220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej;  

- 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej  

- 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie 

Produkty żywnościowe wydawane były bezpłatnie w 11 punktach odbioru na terenie 

miasta Tarnobrzega w określonych dniach i godzinach na podstawie skierowania 

wystawionego przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. 
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Dystrybucja art. żywnościowych w Podprogramie 2020 obejmowała okres od stycznia 

2021r. do sierpnia 2021r. i udzielono pomocy żywnościowej 991 osobom. 

Projekt Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego 

Projekt Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego 

uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2019r. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 

Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i 

zdrowotnych. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu. Okres realizacji projektu 13.05.2019-31.10.2022r. W ramach projektu 

utworzono bezpłatną Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. W roku 2021 kontynuuje się bieżącą 

działalność Wypożyczalni sprzętu. Na koniec 2021 r. z Wypożyczalni skorzystało 115 nowych 

Uczestników projektu, tyle też podpisano umów użyczenia. Projekt w dalszym ciągu oferuje 

indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych w miejscu świadczenia przez 

nich opieki prowadzone przez rehabilitanta, pielęgniarkę, zwiększenie dostępu do usług 

zdrowotnych, zwiększenie jakości życia, zwiększenie umiejętności opiekunów faktycznych w 

zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Z tej formy wsparcia w 2021 roku 

skorzystało 37 nowych Uczestników projektu. 

Kwota dofinansowania 1 317 890,83 zł 

Dofinansowanie UE- 1 179 178,85 zł 

Wkład własny: 69 378,41 zł 

Wartość projektu ogółem 1 387 269,24 zł 

Projekt Asystent Seniora 

Projekt Asystent Seniora uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych.  

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu. Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r. Celem głównym 
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projektu jest poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych z miasta 

Tarnobrzega w miejscu ich zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu i objęcie ich usługami 

opiekuńczymi do 31.12.2020 r. 

W 2021 roku w ramach zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych 

po zakończeniu realizacji w/w projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczył usługi 

opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Z pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym także w formie pomocy sąsiedzkiej korzystało 

10 osób, a z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej skorzystały 3 osoby. 

Wartość projektu 538 247,32 zł 

Dofinansowanie z UE 457 510,22 zł 

Wkład własny: 26 928 zł 

Program „Opieka wytchnieniowa” 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2021 roku kontynuował 

realizację resortowego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, pobyt dzienny, 

współfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Miasto Tarnobrzeg pozyskała środki 

na realizację wsparcia w postaci usługi opieki wytchnieniowej.  

Program „Opieka wytchnieniowa” dedykowany był członkom rodzin lub opiekunom 

sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także 

nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Celem programu było m. in. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się 

ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.  

Program był realizowany w okresie od 5 lipca do 31 grudnia 2021 roku. Z usługi opieki 

wytchnieniowej w ramach w/w programu skorzystało 13 opiekunów osób 

niepełnosprawnych, zrealizowano łącznie 2 922godziny usług na kwotę 114 161,28 zł.  

Osoby korzystające z tej formy pomocy nie ponosiły odpłatności za w/w wsparcie. 

Program był współfinansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego. W porównaniu 

do roku 2020 zauważalny jest wyraźny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługę wśród 

mieszkańców miasta Tarnobrzega sprawujących opiekę nad osobami 

z niepełnosprawnościami. 
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Bezpośrednim realizatorem w/w zadania w roku 2021 była Fundacja „Serce 

Lasowiackie” im. Barbary i Franciszka Mortków wyłoniona w otwartym konkursie ofert.  

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu kontynuował 

realizację resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 

finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Miasto Tarnobrzeg pozyskało środki na 

realizację wsparcia w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program 

dedykowany był pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Kluczowym celem programu było 

wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób 

niepełnosprawnych przy: wykonywaniu codziennych czynności, poprawie funkcjonowania w 

życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania 

aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.  

Usługa asystenta w szczególności polegała na pomocy asystenta w: wyjściu, powrocie 

oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki 

oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety 

lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 

kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na 

rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału 

uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwieniu spraw urzędowych; nawiązaniu 

kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (tj. 

muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).  

Program realizowany był w okresie od 5 lipca do 31 grudnia 2021 roku. Z tej formy 

wsparcia skorzystało 18 osób. Zrealizowano łącznie 4 884,5 godziny usług asystenckich na 

kwotę 199 889,40 zł. Osoby korzystające z usług asystenckich nie ponosiły odpłatności za 

w/w wsparcie. Program był w 100 % finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego.  

Bezpośrednim realizatorem w/w zadania w roku 2021 było Stowarzyszenie „PLUS” 

wyłonione w otwartym konkursie ofert.  

Program „Wspieraj Seniora” 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizował Program 

„Wspieraj Seniora” (trwający od 01.I -31.XII 2021r.) Solidarnościowy Korpus Wsparcia 
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Seniorów, który przyczynił się do zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy 

w trwającym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, a nie byli w stanie np. 

poprzez rodziny, zabezpieczyć dostarczenie zakupów obejmujących artykuły spożywcze, 

środki higieny osobistej. 

Miasto Tarnobrzeg skorzystało ze wsparcia finansowego w wysokości 10 434,21 zł 

ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia polegającej 

w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby dla 

osób w wieku 70 lat i więcej – realizując zadanie samodzielnie, tj. przez pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.  

W ramach Programu przez aplikację CAS Ośrodek otrzymał zgłoszenia osób w wieku 

70 lat i więcej -23 zgłoszeń, liczba zgłoszeń telefonicznych bezpośrednio do Ośrodka wynosiła 

68. Łącznie zarejestrowano 99 zgłoszeń seniorów. Liczba osób faktycznie objętych wsparciem 

wynosiła 19 (14 kobiet i 5 mężczyzn), z czego 3 osoby (1K i 2M) zgłosiły się poprzez infolinię, 

a 16 (3M i 13K) bezpośrednio telefonicznie do Ośrodka.  

Seniorzy zgłaszali prośbę o pomoc w trzech zakresach: zakupów artykułów spożywczych, 

higienicznych oraz leków w aptece.  

Łącznie wykonano 91 razy usługę wsparcia.  

Miasto nie korzystało z pomocy wolontariuszy. Zakupy wykonywali pracownicy Ośrodka. 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 
 Organizacje pozarządowe, zwane trzecim sektorem, to ważni partnerzy Miasta 
Tarnobrzega w realizacji zadań publicznych. Współpraca samorządu tarnobrzeskiego 
z organizacjami pozarządowymi oparta jest na zapisach ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie oraz uchwalanym corocznie „Programie współpracy Miasta 
Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. 
Wymieniony Program współpracy stanowi podstawowy akt normatywny regulujący zasady 
współdziałania samorządu z organizacjami działającymi na terenie Miasta Tarnobrzega 
i na rzecz jego mieszkańców. Reguluje również ramy współpracy finansowej i niefinansowej 
oraz formułuje priorytetowe obszary tej współpracy. Program współpracy na 2021 rok 
przyjęty został Uchwałą Nr XXXV/376/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 października 
2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 
 Wyznaczone w programie główne kierunki współpracy na linii samorząd - organizacje 
pozarządowe opierają się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności oraz jawności. Działania oparte na tych zasadach umożliwiały organizacjom 
realizację własnych projektów, ale także zaspokajały potrzeby społeczne mieszkańców 
miasta. Podkreślić jednak przy tym należy, że projekty te powinny dotyczyć zadań 
publicznych ze sfery zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega 
za współpracę Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz wykonanie 
Programu współpracy w 2021 roku odpowiedzialny był Wydział Organizacji i Partycypacji 
Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega. 
  

Współpraca finansowa 

 W 2021 r. na terenie miasta Tarnobrzega swoje siedziby posiadało 244 organizacje 
pozarządowe, w tym: 

− 195 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, w tym 14 podmiotów posiadało status 
Organizacji Pożytku Publicznego; 

− 32 fundacje zarejestrowane w KRS, w tym 1 podmiot posiadał status Organizacji 
Pożytku Publicznego 

− 15 stowarzyszeń zwykłych; 

− 6 kubów sportowych działających w formie stowarzyszeń; 

− 31 uczniowskich klubów sportowych. 
Do liczby ogólnej liczby podmiotów mających swoje siedziby na terenie Miasta 

Tarnobrzega nie wliczone zostały organizacje funkcjonujące w oparciu o umowę Państwa 
Polskiego z Kościołem Rzymsko-Katolickim, dla których nie prowadzi się ewidencji. Wszystkie 
ww. podmioty uprawnione są do starania się o dotacje ze środków pochodzących z budżetu 
Miasta Tarnobrzega. Jednak zgodnie z przepisami prawa o dotacje celowe starać się mogą 
również organizacja pozarządowe, które swoje siedziby mają poza Tarnobrzegiem, jeżeli 
oferowane zadanie odbywa się na terenie miasta i kierowane jest do jego mieszkańców.  
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Finansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu realizacji 
zadań publicznych, zarówno w formie ich wsparcia, jak i powierzenia. W 2021 roku zlecano 
zadania w pięciu zakresach, uznanych w Programie współpracy za priorytetowe, na które 
zabezpieczonych zostało w budżecie Miasta Tarnobrzega łącznie 2 757 000,00 zł (2 705 
642,00 zł w 2020 r.). Zaznaczyć przy tym należy, że w powyższej kwocie nie uwzględniono 
środków zaplanowanych na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, zadań zlecanych z zakresu sportu kwalifikowanego, zadań 
zlecanych Ochotniczym Strażom Pożarnym i innych, które to zadania finansowane były na 
podstawie szczególnych aktów normatywnych, innych niż ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

W ramach współpracy finansowej w 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu 
Miasta Tarnobrzega sfinansowano częściowo lub w całości 133 zadania publiczne. W trybie 
określonym przez w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przeprowadzono 16 otwartych konkursów ofert. W trybie określonym w art. 19a ww. 
ustawy, czyli w trybie pozakonkursowym wspartych lub powierzonych zostało 25 zadania 
publiczne. Na realizacje wszystkich wymienionych zadań publicznych przekazano 
organizacjom pozarządowym kwotę 2 736 893,98 zł. 
 
1.1. Obszary priorytetowe współpracy finansowej 

W 2021 r. z budżetu Miasta Tarnobrzega przekazano środki finansowe na realizację zadań 
publicznych w poniżej wymienionych zakresach, obszarach i kwotach: 
1) Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym – 410 083,92 zł (plan 530 000,00 

zł):  
a) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych; 
b) rozwiązywanie problemów narkomanii; 
c) propagowanie trzeźwego życia; 
d) dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość; 
e) prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: pozalekcyjne zajęcia 

sportowe; 
f) realizacja akcji "Lato w mieście"; 
g) organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii; 

2) Pomocy społecznej - 1 719 851,90 zł (plan 1 755 000 zł):  
a) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin oraz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie; 
b) przeciwdziałania problemom niedożywienia wśród dzieci i młodzieży; 
c) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych 

i starszych; 
d) prowadzenia działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin osób niepełnosprawnych; 
e) wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań 

skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie; 
f) wspieranie integracji osób niepełnosprawnych; 
g) wspieranie integracji środowiska seniorów oraz aktywizacja społeczna, edukacyjna, zdrowotna 

seniorów; 
h) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
i) zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym; 
j) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w miejscu zamieszkania; 
k) świadczenie usług opieki wytchnieniowej nad osobami niesamodzielnymi; 
l) świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”; 
3) Sportu i turystyki – 278 831,00 zł (plan 300 000,00 zł):  
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a) Zadania z zakresu sportu: 
- wspieranie działań o charakterze rekreacyjno–sportowym; 
- wspieranie szkolenia w zakresie sportu; 
- organizacja miejskich imprez sportowo–rekreacyjnych; 
- rozwój i upowszechniania sportu w środowisku dzieci, młodzieży, osób starszych, w tym osób 

niepełnosprawnych. 
b) Zadania z zakresu turystyki: 

- wspierania działań i inicjatyw turystycznych nakierowanych na poznanie lokalnych atrakcji 
turystycznych; 

- wyznaczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez 
Miasto; 

- realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych 
technik zapisu o tematyce ściśle związanej z Tarnobrzegiem, podnoszących atrakcyjność 
oferty turystycznej Miasta. 

4) Kultury - 121 392,00 zł (plan 140 000,00 zł):  
a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej; 
b) zachowanie tradycji i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości narodowej i lokalnej 

nawiązujących do lokalnych rocznic wydarzeń historycznych oraz świąt narodowych; 
twórczości, dokonań i postaci związanych z historią Miasta; 

c) realizacja działań artystycznych i kulturalnych w przestrzeni publicznej Tarnobrzega służących 
podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej miasta; 

d) ochrony kultury ludowej i promowania kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości 
artystycznej; 

e) upowszechnianie czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze; 
f) realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych technik 

zapisu o tematyce ściśle związanej z przejawami aktywności kulturalnej w mieście, 
podnoszących atrakcyjność oferty kulturalnej miasta. 

5) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 12 000,00 zł (plan 
12 000,00 zł):  

a) wspierania działań proekologicznych obejmujących m.in. ochronę zwierząt, w tym 
także zwierząt bezdomnych oraz dziedzictwa przyrodniczego; 

c) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony środowiska. 
6) Wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych poprzez utworzenie Funduszu 

wkładów własnych dla organizacji pozyskujących środki zewnętrzne na realizację zadań 
o charakterze publicznym z zakresu zadań własnych gminy – 17 525,00 zł (plan 20 
000,00 zł); 

7) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez 
utworzenie Funduszu Inicjatyw Lokalnych – 38 473,16 zł (zaplanowano 40 000 zł). 

 
1.2. Otwarte konkursy ofert 

Podstawowym trybem zlecania zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest 
tryb konkursowy. W 2021 r. na realizację zadań publicznych ogłoszonych zostało 
16 otwartych konkursów ofert. Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert, 
przyjęty zarządzeniem nr 378/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 20.11.2020 r., 
zakładał organizację 14 otwartych konkursów ofert, w tym: 

− 6 z zakresu pomocy społecznej 

− 3 z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym, 

− 2 z zakresu kultury, 

− 1 z zakresu sportu i turystyki, 

− 1 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
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− 1 z zakresu dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadań dofinansowanych 
ze środków zewnętrznych - nabór ciągły. 

Ze względu na fakt, iż w dwóch zakresach zadań publicznych, po przeprowadzonych 
otwartych konkursach ofert pozostały środki finansowe w znacznych wysokościach 
przeprowadzone zostały dwa dodatkowe konkursy, które dotyczyły zakresów: 

− ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

− ochrona zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym. 
 

1.2.1. Umowy podpisane z organizacjami 

 We wszystkich ogłoszonych otwartych konkursach ofert złożonych zostało łącznie 131 
ofert. W wyniku analizy i oceny złożonych ofert, pod względem formalnym i merytorycznym, 
podpisanych zostało 108 umów na kwotę 2 598 156,98 zł, zgodnie z poniższym wykazem: 
1. Ochrona zdrowia i zapobieganie zjawiskom patologicznym: 

a) w jednym otwartym konkursie ofert złożono 47 ofert,  
b) 6 ofert nie otrzymało wsparcia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych konkursu, 
c) 1 organizacja odstąpiła od podpisania umowy na realizację pięciu zadań, pomimo przyznania 

dotacji; 
d) podpisanych zostało 40 umów na realizację zadań publicznych w tym zakresie z 35 

organizacjami, na łączną kwotę 400 083,92 zł, 
e) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 19 umów; 
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 15 umów; 
- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 6 umów; 

f) 4 organizacje, realizujące 7 zadań w 2021 r. dokonało zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej 
dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości na kwotę 10 054,80 zł, 

2. Pomoc społeczna: 
a) w 6 otwartych konkursach złożono 23 oferty,  
b) 4 oferty nie otrzymały wsparcia w wyniku niskiej oceny merytorycznej, 
c) 1 organizacja odstąpiła od podpisania umowy na realizację pięciu zadań, pomimo przyznania 

dotacji; 
d) podpisanych zostało 18 umów z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, 

na łączną kwotę 1 716 351,90 zł. 
e) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 10 umów; 
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 2 umowy; 
- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 6 umów; 

f) 4 organizacje, realizujące 4 zdania w 2021 r., dokonało zwrotu środków z tytułu 
niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 29 632,58 zł, 

3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 
a) w dwóch otwartych konkursach ofert złożono 3 oferty; 
b) 1 oferta nie otrzymały wsparcia w wyniku negatywnej oceny formalnej, 
c) 1 oferta nie otrzymały wsparcia w wyniku niskiej oceny merytorycznej, 
d) podpisano 1 umowę z dwoma organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, 

na łączną kwotę 10 000,00 zł; 
3) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 1 umowa; 
5. Kultura: 

a) w dwóch otwartych konkursach złożono 20 ofert; 
b) 1 oferta nie otrzymała wsparcia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych konkursu, 
c) 2 oferta nie otrzymała wsparcia w wyniku niskiej oceny merytorycznej, 
d) 1 organizacja odstąpiła od podpisania umowy na realizację pięciu zadań, pomimo przyznania 

dotacji; 
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e) podpisanych zostało 16 umów z organizacjami na realizację zadań publicznych w tym zakresie, 
na łączną kwotę 98 980,00 zł ; 

f) struktura zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  
- małe dotacje, poniżej 5 000 zł – 8 umów; 
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 8 umów; 

g) 2 organizacje, realizujące 3 zadania w 2021 r. dokonało zwrotu środków z tytułu 
niewykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości na kwotę 1 932,92 zł, 

6. Sport i turystyka: 
a) w jednym otwartym konkursie złożono 36 ofert, 
b) 4 oferty nie otrzymało wsparcia z powodu nieosiągnięcia wymaganej liczby punktów w ocenie 

merytorycznej, 
c) 1 organizacja odstąpiła od podpisania umowy na realizację pięciu zadań, pomimo przyznania 

dotacji; 
d) podpisanych zostało 31 umów na realizację zadań publicznych w tym zakresie z 27 

organizacjami na łączną kwotę 178 006,00 zł, 
e) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 20 umów; 
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 9 umów; 
- wysokich dotacji, od 20 000 zł – 2 umowy; 

f) 3 organizacje, realizujące 3 zadania w 2021 r., dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji 
na kwotę 6 760,00 zł. 

7. Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadań dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych - nabór ciągły: 
a) w jednym otwartym konkursie złożono 2 oferty 
b) podpisanych zostało 2 umowy na realizację zadań publicznych w tym zakresie z 2 organizacjami 

na łączną kwotę 17 525,00 zł, 
d) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 1 umowa; 
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 1 umowa; 

e) 1 organizacja, realizująca 1 zadanie w 2021 r., dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji 
na kwotę 70,00 zł. 

 
Tryb pozakonkursowy 
 Dużym zainteresowaniem cieszyła się forma dotacji, przyznawanej w trybie tzw. „małego 
grantu”. Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
organizacje pozarządowe mogą starać się o uzyskanie dotacji ze środków pochodzących z 
budżetu Miasta Tarnobrzega na realizacji zadań publicznych w trybie oferty złożonej z 
własnej inicjatywy. Gmina może w powyższym trybie zlecić organizacji realizację zadania 
przyznając dotację, która nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 10 000 zł, a zadanie nie 
może być dłużej realizowane niż 90 dni. Dodatkowym ograniczeniem tego trybu jest limit 
środków, które można przekazać jednej organizacji w roku budżetowym, wynoszący 20 000 
zł. 
 W 2021 r. na „małe granty” organizacje złożyły 31 ofert z własnej inicjatywy. Po analizie 
możliwości finansowych budżetu Miasta Tarnobrzega, celowości realizacji zadania oraz 
oszczędności gospodarowania środkami publicznymi dofinansowanych zostało 25 zadań 
realizowanych przez 23 organizacje na zadania: 

- 15 z zakresu sportu i turystyki, 
- 5 z zakresu kultury, 
- 3 z zakresu ochrony zdrowia, 
- 1 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
- 1 z zakresu pomocy społecznej. 
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 Łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom w ww. trybie wynosiła 138 737,00 zł, 
co stanowi 5,03% wszystkich środków zaplanowanych na wsparcie finansowe zadań 
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 r. (dopuszczalny poziom 
dotacji przekazanych w trybie pozakonkursowy nie może przekroczyć 20% zaplanowanych 
środków na dany rok). 
 Struktura dotacji w trybie „Mały grant”: 

- w kwocie dofinansowania poniżej 5 000,00 zł podpisano 16 umów na realizację zadania 
w tym trybie; 

- w kwocie dofinansowania powyżej 5 000,00 zł do 10 000,00 zł podpisanych zostało 9 
umów 

 
 
 
1.4. Inicjatywa lokalna - nabór ciągły: 

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności 
lokalnej. Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, 
wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład 
finansowy. Miasto Tarnobrzeg zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest 
jednak, że w przypadku inicjatywy Miasto nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych 
(dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast 
pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy. 

W ramach realizacji inicjatywy lokalnej:  
a) podpisano 2 umowy na realizację zadań publicznych w tym zakresie na łączną kwotę 

38 473,16 zł, 
b) zrealizowanych umów, na które udzielono dotacji:  

- małe dotacje, poniżej 5 000 zł - 1 umowa; 
- średnich dotacji, od 5 000 zł, a poniżej 20 000 zł, - 1 umowa; 

 

Współpraca pozafinansowa 

 Do pozafinansowych form współpracy zaliczyć należy:  

1) Wzajemnie informowano się o planowanych kierunkach działań;  

2) Projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji, były konsultowane z organizacjami pozarządowymi, zgodnie ze zwyczajowo 

przyjętymi formami;  

3) Podejmowane były działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji 

pozarządowych np. organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa 

w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, projektach itp.;  

4) Prowadzony był miejski serwisu informacyjny dla organizacji pozarządowych 

zawierającego bazę danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania 

publiczne, informacje o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez 
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organizacje pozarządowe, aktualną internetową bazę danych tarnobrzeskich 

organizacji pozarządowych;  

5) Miasto może wspomagać technicznie, w tym użyczać sale znajdujące się w jego 

zasobach, na cele szkoleniowe i informacyjne, organizacje pozarządowe realizujące na 

jego terenie swoje zadania statutowe, o ile są one zgodne z zadaniami Miasta;  

6) Prezydent wspierał inicjatywy organizacji poprzez objęcie patronatu honorowego nad 

realizowanym przez nie wydarzeniami. W roku minionym wpłynęły 84 wnioski 

o przyznanie patronatu prezydenta, z czego pozytywnie rozpatrzono 82; 

7) Miasto, w wydawanych przez siebie materiałach informacyjno-promocyjnych, 

zamieszczało informacje o organizacjach pozarządowych i ich inicjatywach;  

8) Miasto przekazywało organizacjom swoje materiały promocyjne. W celu krajowej 

i zagranicznej promocji Miasta;  

9) Miasto przekazywało organizacjom puchary, medale itp. z przeznaczeniem na nagrody 

dla uczestników inicjatyw realizowanych przez organizacje. 

 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 
W roku 2020 na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej: 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku internatu byłego 

Liceum Ogólnokształcącego, 39 -400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30, 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3. 

W roku 2021 udzielono 488porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

 
Tabela 63. Realizacja nieodpłatnego poradnictwa prawnego w 2021 r. 

Numer punktu Adres Karty A razem 
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1 Kościuszki 30, Tarnobrzeg 221 

2 Kopernika 3, Tarnobrzeg 267 

Razem 488 
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KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
W ramach ochrony i opieki nad zabytkami Miasto rozpoczęło prace związane 

z remontem pomnika „Powódź 2010” na osiedlu Wielowieś. 

Na placu Dra Antoniego Surowieckiego wykonano cokół i zamontowano pomnik 

księdza prałata Michała Józefczyka, który był inicjatorem kilku kościołów, hospicjów, domu 

samotnej matki oraz katolickich szkół. 

Złożyliśmy wniosek o wpisanie zabytków do rejestru zabytków ruchomych 

województwa podkarpackiego krzyża kamiennego z 1906 r. na ul. Szklanej - osiedle 

Wielowieś oraz krzyża kamiennego z 1879 r . na placu Dzikowskim. 

Miasto wykonało dwie tablice informacyjne dotyczące stanowiska archeologicznego 

nr 1 w Tarnobrzegu na osiedlu Wielowieś, tzw. „Kuchni Królewskiej” a także na osiedlu 

Zakrzów i oznakowaliśmy te obiekty znakiem „Błękitnej tarczy – Zabytek chroniony prawem”. 

W 2021 r. wykonaliśmy renowację inskrypcji na pomnikach hr. Jana Tarnowskiego i 

Hieronima Dekutowskiego, a także na tablicach poświęconych wysiedlonej wsi Machów nad 

Jeziorem Tarnobrzeskim i Janowi Pawłowi II przed ZS „Górnik. 

 

Tarnobrzeski Dom Kultury  

 
Tarnobrzeski Dom Kultury w 2021 r. realizował zadania statutowe w zakresie: 

1) Społecznego ruchu kulturalnego;  

2) Edukacji kulturalnej;  

3) Organizacji imprez;  

4) Innych.  

W 2021 roku pandemia nadal ograniczała działalność domu kultury. Oprócz istniejących 

przepisów sanitarnych opracowano i wprowadzono własne, nowe regulacje, które pozwoliły 

zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i osobom odwiedzającym TDK. Do 11 

lutego placówka była zamknięcie. Później działalność została częściowo wznowiona, ale 

obłożenie sali wahało się od 30 do 70% (1.01-12.02 całkowite zamknięcie, 12.02- 22.06 – 



 

348 | S t r o n a  

 

50%, 23.06-30.11 50%, 1.12 -31.12.2021 – 30%). Miało to ogromny wpływ na sposób 

funkcjonowania TDK. Zmieniła się organizacja pracy jak i sposób realizowania obowiązków 

statutowych. W pierwszej połowie roku większość zajęć artystycznych zostało zawieszonych. 

Mimo wszystko TDK w tym czasie prowadził działania online– konkursy, festiwale, koncerty, 

warsztaty – poprzez profil na Facebooku oraz stronę internetową i nowy kanał YouTube. 

Sytuacja uległa zmianie w II połowie roku. Nastąpił regres pandemii, co pozwoliło 

na przeprowadzenie zaplanowanych imprez, cały czas jednak z zachowaniem procedur 

i wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach prawnych w ramach ochrony przed 

Covid – 19. Niektóre zajęcia artystyczne były realizowane w formie online.  

Społeczny ruch kulturalny  

Społeczny ruch kulturalny obejmował działania amatorskich grup artystycznych, osób 

indywidualnych oraz widzów w wymienionych poniżej dziedzinach oraz poprzez organizację 

wydarzeń interdyscyplinarnych.  

Teatr 

Od początku 2021 r. Tarnobrzeski Dom Kultury był całkowicie zamknięty z powodu 

pandemii COVID-19. W marcu Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje” odbył się 

online. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy zgłaszali się po odbiór nagród do TDK 

indywidualnie w godzinach uprzednio ustalonych. Do innych konkursów zgłosili się nieliczni, 

którzy zostali nominowani do kolejnych etapów.  

Muzyka 

Przeprowadzenie 26. Edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” było utrudnione. 

Premiera płyty i promocja konkursu rozpoczęła się 5 marca online. Kwalifikacje wstępne do 

konkursu odbyły się również online w dniach 16 maja - 15 czerwca 2021. Do Konkursu 

zgłosiło się 936 solistów. Komisja Artystyczna wyłoniła 463 solistów do kolejnego etapu. 

Kwalifikacje regionalne przeprowadzone zostały „na żywo” w 12 ośrodkach w kraju. Finał 

odbył się w TDK 12-13 listopada 2021 r. Grand Prix przyznano Małgorzacie Sztanderze 

z Bytowskiego Centrum Kultury. Podczas gali finałowej można było usłyszeć mini recital 

w wykonaniu członków jury: Anety Figiel, Rafała Szatana, Michała Jurkiewicza i Marcina 

Murawskiego. 
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Plastyka  

Z powodu pandemii wszystkie konkursy plastyczne odbywały się online. Cieszyły się 

one dużym zainteresowaniem. Napłynęło wiele prac. Odbyły się: Tarnobrzeski Konkurs 

Malarski „ONA” 22. Konkurs Plastyczny „Malujemy Pastelami”, Wielkanocny Konkurs 

Plastyczny. Wyniki Konkursów opublikowano w formie filmu na profilu Facebook i stronie 

TDK. Została także przygotowana wystawa stacjonarna i online. Pod koniec roku odbył się 

natomiast Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny Gwiazdka 2021 - XX Edycja, już w TDK. W 

lipcu 2021 r. odbył się XVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2021 

w Bolestraszycach, którego Tarnobrzeski Dom Kultury był współorganizatorem. Pod koniec 

września w ramach II Festiwalu Świat S. Jachowicza odbył się plener malarski „Bajkowe 

pejzaże dzieciństwa Stanisława Jachowicza”. 10 uczestników ze szkół plastycznych w Nowym 

Wiśniczu, Krośnie, Rzeszowie, Nałęczowie i z Tarnobrzega malowało pejzaże parku 

dzikowskiego. Plener zakończył się wystawą prac w Galerii TDK.  

Edukacja kulturalna  

Oferta zajęć kulturalnych w 2021 r. skierowana była do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Z powodu pandemii te stałe formy pracy do maja zostały zawieszone. Jednak online 

odbywały się warsztaty plastyczne Dzień Babci i Dziadka, na których uczono jak zrobić kartkę, 

czy z okazji Walentynek, gdy uczono jak wykonać świecznik. Pierwsze zajęcia w warunkach 

stacjonarnych odbyły się dopiero w maju. Nie odbywały się natomiast żadne zajęcia wokalne, 

plastyczne dla dzieci jak też mażoretek. Online odbywały się zajęcia muzyczne i plastyczne 

dla dorosłych. We wrześniu zorganizowany został nowy nabór, powstały wszystkie grupy.  

Organizacja imprez  

W pierwszych miesiącach roku z powodu pandemii wszystkie proponowane imprezy 

były realizowane online poprzez publikacje na profilu Facebook i na stronie internetowej 

TDK. I tak Ferie w Mieście oferowały bardzo ciekawy program min.: filmy z instrukcjami gier, 

muzyczne konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne, łamańce i ciekawostki językowe. 

Online przeprowadzono też Dni Teatru pod patronatem Polskiego Radia. Można było 

wysłuchać rozmów online z dyrektorem i głównym reżyserem polskiego radia Januszem 

Kukułą i reżyserką i autorką dubbingów seriali animowanych Dobrosławą Bałazy. Akcja 

Żonkile. Nagrano film na Cmentarzu Żydowskim w ramach projektu „Niezapomniani” a także 
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film o charakterze muzyczno-plastycznym, w którym wykorzystano metodę aktywnego 

słuchania muzyki – emisja na Facebooku – 22 kwietnia. W czerwcu 2021 TDK włączył się 

do Mobilnej Gry Miejskiej. Imprezy z okazji Dnia Dziecka udało się przeprowadzić już w 

Tarnobrzeskim Domu Kultury w warunkach stacjonarnych, oczywiście z zachowaniem reżimu 

sanitarnego i ograniczeniem 50% obłożenia sali. Podobnie Lato w TDK to min. warsztaty 

rękodzieła, fotograficzne, plastyczne. Dzieci mogły również obejrzeć spektakl Teatru 

Banasiów. Odbył się Nadwiślański Fashion Week.  

W 2021 roku w całości w TDK odbył się II Festiwal „Baśniowy Świat Stanisława 

Jachowicza” pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, dofinansowany z programu 

Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Konkurs 

był poświęcony poecie, bajkopisarzowi, działaczowi charytatywnemu, pedagogowi 

pochodzącemu z Tarnobrzega. (w ubiegłym roku w całości online). Festiwal ma swoje 

autorskie logo, maskotkę, piosenkę, stronę internetową. Do konkursów: plastycznego, 

teatralnego i literackiego wpłynęły bardzo dużo prac. Zaproponowano bardzo szeroki 

wachlarz imprez: wykłady, spotkania, czytanie bajek, warsztaty, debaty, wydanie komiksu, 

płyty.  

Na przełomie listopada i grudnia odbyła się Barbórkowa Drama Teatralna przy 70 % 

obłożeniu sali w strukturze pandemicznej. Publiczność mogła obejrzeć trzy spektakle: LOTTO, 

NIEMY KELNER i JUDY. Spektakl WIIERUSZKA został odwołany z powodu zarażenia 

koronawirusem przez jednego z aktorów Odbyła się Powiatowa Gala Wolontariatu oraz 

szkolenie z projektowania oferty kulturalnej dla pracowników TDK. W grudniu wydano płytę 

„Miejskie kolędowanie” z kolędami w wykonaniu przedstawicieli tarnobrzeskich parafii oraz 

wokalistek Studia Piosenki TDK. Odbyła się Konferencja „Klaster Lasowiacki – szansa na nowy 

model współpracy w regionie”, której TDK był współorganizatorem. 

Kino WISŁA  

Z powodu pandemii sytuacja kina „Wisła” była trudna, jednak lepsza niż w 2020 r. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się projekcje 75 filmów, 581 seansów, które obejrzało 

12815 widzów. Dla porównania w 2020 r. odbyły się projekcje jedynie 45 filmów, które 

obejrzało 9 010 widzów, przed pandemią w 2019 r. odbyło się 1 090 projekcji, które oglądało 

32 608 widzów. 
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Wystawiennictwo 

Mimo sytuacji pandemicznej w Galerii TDK prezentowane były ciekawe wystawy. 

Zrealizowano ich 19. Niektóre można było oglądać tylko online - w tym celu przygotowano 

wirtualne galerie na stronie TDK. Zrealizowane wystawy: „Boginie”, „Oto jest Sasek”, 

„Porównania 29”, Basia Flores, Drzewa, Wspomnienia z Plenerów, „Home away from Home”, 

„W wosku zaklęte”, wystawa fotografii i rysunku satyrycznego, Malarstwo Grzegorza Wójcik, 

„Co robią uczucia”, „Oswajanie światła”. Wystawy pokonkursowe Konkursów: 

Tarnobrzeskiego Konkursu Malarskiego ONA, „Tradycyjne Obrzędy Polskie - Wielkanocny 

Konkurs Plastyczny”, „Malujemy Pastelami”, Konkursu na ilustrację do wierszy S. Jachowicza 

w ramach Festiwalu BAŚNIOWY ŚWIAT, Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego 

GWIAZDKA 2021. Prezentowane były również prace uczestników zajęć Pracowni 

Plastycznych TDK oraz wystawa poplenerowa I Pleneru Malarskiego im. St. Jachowicza. 

Koncerty, widowiska 

Z powodu pandemii w I półroczu 2021 r. nie odbywały się koncerty ani widowiska. 

Dopiero 12 czerwca Zespół Strauss Ensamble koncertem „Powróćmy jak za dawnych lat” 

zainaugurował sezon. Wystąpili: sopranistka Marzena Trzebińska i baryton Jakub Milewski. 

Kierownictwo artystyczne sprawował Artur Jaroń. Później prezentowała się grupa teatralna 

UTW „Kabaret jest dobry na wszystko”, Orkiestra Dęta wraz z mażoretkami z Tarnobrzega 

i Chmielowa z koncertem „Muzyka lekka, łatwa i przyjemna”. Studio Piosenki koncertowało 

a także podczas uroczystości nadania rondu imienia ks. Michała Józefczuka, podczas 

uroczystości jubileuszy małżeńskich oraz Święta Niepodległości. 20 czerwca odbył się koncert 

Macieja Maleńczuka, planowany wcześniej i odwołany z powodu pandemii. Odbyły się 

również koncerty: „NutkoSfera i DrobNutki”, CeZik dzieciom akustycznie, „Kondakion 

o Nawróconej” zespołu Schola Węgajty w ramach cyklu Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej, 

„Tribute to Komeda” koncert z cyklu Akademia kameralna. Wystąpili: Anna Serafińska – 

śpiew, Piotr Baron – saksofon, Robert Majewski – trąbka, Jan Bokszczanin – organy, 

„Najpiękniejsza muzyka polska”, w którym wystapili: Magdalena Idzik – mezzosopran, 

Ludmiła Worobec Witek – skrzypce, Artur Jaroń – fortepian, Mariusz Ryś – organy. 
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Tarnobrzeski Dom Kultury był współorganizatorem koncertów: zespołu Klang w ramach 

I Festiwalu Kultury Lasowiackiej EtnoLas, 21 Satyrblues, „MrockFest”, „Cantigas De Santa 

Maria”, koncert muzyki dawnej pt. „Lotananza Crudel…”. 

Drugie półrocze 2021 roku obfitowało w premiery teatrów amatorskich działających 

w TDK. Teatr „Czwartek” 17 i 18 czerwca zaprezentował w TDK spektakl pt. „Senator, kobiety 

i inne tajemnice państwowe” wg scenariusza D.W. Rettingera a 27 czerwca w MGOKiS 

w Koprzywnicy. Ten sam spektakl 11 lipca mogła obejrzeć publiczność w Baranowie 

Sandomierskim a 29 września w SCK w Mielcu. 

8 lipca w TDK odbyła się premiera spektaklu Młodzieżowego Teatru Amatorskiego pt. 

Uwolnić karpia, natomiast 24 października premiera Teatru Czwartek pt. Poseł czy kominiarz. 

24 października Teatr bez metryki UTW zaprezentował w Rytwianach swój spektakl 

„Co nam zostało z tamtych lat”. 

Obsługa techniczna imprez  

Tarnobrzeski Dom Kultury zapewnił obsługę techniczną 51 imprezom na rzecz miasta. 

Dla porównania rok 2021 – 32 imprezy, zaś przed pandemią w 2019 r. było to 65 wydarzeń. 

Inne  

Opracowywano i drukowano wydawnictwa związane z działalnością TDK: programy, 

katalogi wystaw, regulaminy, afisze, ulotki, zaproszenia, dyplomy. Ponadto TDK prowadził 

działalność usługową w zakresie: wynajmu sal wraz z aparaturą oświetleniową 

i nagłaśniającą, przygotowania i obsługi imprez, prowadzenia impresariatu artystycznego, 

plakatowania. Zadania te realizowane były w znacznie mniejszym zakresie, niż w latach 

poprzednich. Pracownicy TDK brali udział w pracach komisji artystycznych, udzielali 

konsultacji grupom i zespołom artystycznym. Prowadzili także aktywności online na stronie 

www.tdk.tarnobrzeg.pl oraz na profilu Facebook TDK: publikacje materiałów archiwalnych, 

ciekawe wystawy, zdjęcia z międzynarodowych plenerów malarskich i wikliniarskich, 

nagrania wokalistek Studia Piosenki, spektakle Teatru Czwartek oraz Młodzieżowego Teatru 

Amatorskiego. 

Dofinansowania 

W 2021 r. pozyskano środki na realizację projektów:  
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• Festiwal „Baśniowy Świat" Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2021 - Ministerstwo 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości – 48 000 zł  

• Cyfrowy TDK - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 

– 144 000 zł 

Ze względu na wielomiesięczne zawieszenie działalności przynoszącej wpływy 

finansowe (sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle, wynajem sal, plakatowanie 

itp.), w 2021 roku dochody Tarnobrzeskiego Domu Kultury były niższe niż w latach 

poprzednich. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem niesprzyjającym dla kultury. W okresach pogarszania 

się sytuacji epidemiologicznej zmuszeni byliśmy rezygnować z wielu wydarzeń kulturalnych. 

Jednak pomimo panujących obostrzeń, wprowadzonego reżimu sanitarnego Tarnobrzeski 

Dom Kultury aktywnie prowadził działania poprzez profil na Facebooku oraz stronę 

internetową i nowy kanał YouTube.  

 

Miejska Biblioteka Publiczna Im. Dr. Michała Marczaka 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka to ważny obszar aktywności 

kulturalnej mieszkańców miasta Tarnobrzega. To instytucja, która odpowiada na potrzeby 

w zakresie czytelnictwa, dostępu do źródeł wiedzy i informacji, prowadzi szeroką działalność 

promującą książkę i czytelnictwo. 

W 2021 roku MBP realizowała plan pracy w warunkach panującej epidemii COVID – 

19 i wynikających z niej obostrzeń. Dużą wagę przywiązywała do sprawnej działalności 

Biblioteki Głównej i jej 8 filii bibliotecznych, zlokalizowanych w osiedlach: Serbinów, 

Siarkowiec, Miechocin, Mokrzyszów, Wielowieś, Sobów, Dzików i Przywiśle niemniej jednak, 

w wyniku obostrzeń, funkcjonowała w nieco ograniczonym zakresie. Zamknięte dla  

czytelników były czytelnie oraz do końca maja czytelnicy nie mogli korzystać 

z bezpośredniego dostępu do księgozbioru w wypożyczalniach. W tym czasie jednak nie 

zaprzestano prowadzenia działalności popularyzującej czytelnictwo. W miejsce tradycyjnych 

form pracy z  czytelnikiem wprowadzono formy on-line, bądź stosowano formy hybrydowe, 
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łączące elementy tradycyjne z formami prowadzonymi w sieci. Pracownicy Biblioteki swoją 

uwagę skierowali na bezpieczną, zgodną z zaleceniami sanitarnymi, obsługę czytelników 

oraz  powiększenie zasobów bibliotecznych o nowości wydawnicze i dostęp do bardziej 

zróżnicowanych typów publikacji. W ciągu roku wprowadzono również nowe, bezpłatne dla  

czytelników usługi. Prowadzona była również działalność informacyjna, promocyjna 

i wydawnicza. 

Czytelnictwo 

W 2021 roku w księgach inwentarzowych zarejestrowano ogółem 7 585 jednostek 

zbiorów bibliotecznych o wartości 170 183,16 zł, w tym 7 188 książek, 386 audiobooków, 

5 płyt CD z muzyką i 6 filmów.  

Na zakup zbiorów, w liczbie 7 058 jednostek inwentarzowych, wydano 159 688,99 zł, 

w tym : 

1) środki własne 5 021 wol. 112 288,99 zł, 

w tym: 

• księgozbiór 4 737 wol. 107 563,73 zł, 

• audiobooki 273 jedn. 4 602,77 zł, 

• płyty CD z muzyką 5 jedn. 71,92 zł, 

• filmy z audiodeskrypcją 6 jedn. 50,57 zł. 

2) dotacje celowe 

a) MKiDN 1 727 wol. - 42 900,00 zł, 

w tym: 

• Księgozbiór 1 664 wol. - 41 761,49 zł, 

• Audiobooki 63 jedn. - 1 138,51 zł, 

b) Miasto Tarnobrzeg 

• księgozbiór 310 wol. 4 500,00 zł. 
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Ponadto do zbiorów przybyło 527 jednostek inwentarzowych o łącznej wartości 

10 494,17 zł, w tym: 

a) dary 

• księgozbiór 453 wol. - 9 600,60 zł, 

• audiobooki 50 jedn. - 500,00 zł, 

b) ekwiwalenty  

•  księgozbiór 24 wol. - 393,57 zł. 

Zasoby zbiorów poszerzono również o zdalny dostęp do książek elektronicznych 

w serwisie LEGIMI. Na zakup kodów dostępu do serwisu wydano 3 395,00 zł, w tym:  

1) środki własne -70 kodów miesięcznych - 1 295,00 zł, 

2) dotacje celowe MKiDN -10 kodów rocznych - 2 100,00 zł. 

Ponadto Biblioteka pozyskała nieodpłatnie od Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Larix w Warszawie 342 pliki cyfrowe książki dźwiękowej w formacie 

Czytak, przeznaczone do udostępniania osobom niewidomym i słabowidzącym. 

Na koniec 2021 roku w Bibliotece Głównej oraz filiach bibliotecznych znajdowało się 

218 016 woluminów o wartości  2 901 077,66 zł. Struktura księgozbioru była następująca: 

1) literatura piękna dla dorosłych - 84 702 wol. - 38,85%, 

2) literatura piękna dla dzieci - 62 290 wol. - 28,57%, 

3) literatura popularnonaukowa - 69 030 wol. - 31,66%, 

4) czasopisma oprawne - 1 994 wol. - 0,92%. 

Zbiory specjalne na koniec 2021 roku liczyły 33 830 jednostek a łączna ich wartość 

wyniosła 195 166,18 zł.  

Średnia cena 1 woluminu zakupionego w roku 2021 wyniosła 23,33 zł i była o 0,97 zł 

wyższa niż w roku 2020. 

Średnia zakupu nowości wydawniczych ukształtowała się następująco: 

1) na 100 mieszkańców - 15,65 wol., 
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2) na 100 czytelników aktywnych - 83,65 wol. 

W 2021 roku na bieżąco prowadzono porządkowanie oraz selekcję zbiorów 

bibliotecznych. Ze zbiorów wycofano 4 891 książek zaczytanych, zdezaktualizowanych oraz  

wieloegzemplarzowych o wartości 19 726,74 zł. Część tych książek przeznaczono na kiermasz 

„książka za cegiełkę”, pozostałe przekazano na makulaturę. Książki lekko zniszczone, cieszące 

się dużą poczytnością były klejone, oprawiane w folię, czyszczone i  włączane na półki. 

Łącznie w ciągu roku konserwacji poddano 18 843 woluminów. 

W 2021 roku zarejestrowano 8 812 użytkowników, o 840 mniej (8,7%) niż w 2020 roku. 

Spadki odnotowano we wszystkich grupach wiekowych i zawodowych. 

Wypożyczono w ciągu roku 223 586 woluminów, o 13 065 mniej niż w roku 2020, w tym: 

1) literatura piękna dla dorosłych - 141 658 - 63,4%, 

2) literatura piękna dla dzieci - 59 708 - 26,7%, 

3) inna - 22 220 - 9,9%. 

W Filii nr 1 odnotowano 9 428 wypożyczeń zbiorów audiowizualnych, o 1 167 mniej niż 

w 2020 roku.  

Średnia wypożyczeń w 2021 roku ukształtowała się na poziomie: 

• na 1 mieszkańca - 5,1, 

• na 1 czytelnika - 26,4, 

• na 1 czytelnika aktywnego - 27,6. 

 Odnotowano 100 873 odwiedziny w wypożyczalniach, o 5 391 odwiedzin mniej niż w 

roku 2020. Czytelnicy często korzystali z wrzutni oddając w ten sposób 3 250 książek. 

Główną przyczyną spadku wyników czytelniczych była, trwająca nadal, pandemia COVID-19. 

W wyniku obostrzeń sanitarnych działalność Biblioteki, zwłaszcza w I półroczu, była 

ograniczona. Do 31 maja wypożyczenia i zwroty odbywały się bez dostępu do półek. Choroba 

lub też obawa przed zachorowaniem wpływały na mniejsze zainteresowanie czytelników 

usługami Biblioteki. Uczniowie i studenci spoza Tarnobrzega ze względu na wprowadzenie 

nauki zdalnej w bardzo ograniczonym zakresie korzystali z usług Biblioteki.  
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Czytelnie funkcjonujące w filiach, z powodu COVID-19 i zgodnie z rekomendacjami, 

były nieczynne do końca roku. Jedynie od 1 czerwca wznowiła działalność, w pełnym rygorze 

pandemicznym, Czytelnia Główna. W ciągu 7 miesięcy na miejscu udostępniono 996 druków 

zwartych, 2 552 czasopisma bieżące, zarejestrowano 852 odwiedziny czytelników oraz 220 

udostępnień Internetu. W porównaniu do 2020 roku odnotowano o 2 449 mniej odwiedzin, 

o  578 wol. mniej udostępnionych książek i prasy oprawnej. Spadek odnotowano również w  

liczbie udostępnionej prasy bieżącej o 3 737 egz. i o 1 076 udostępnień Internetu.  

W ciągu roku udzielono 5 615 informacji, o 89 mniej w porównaniu do 2020 roku. 

Do udzielenia informacji bibliotekarze wykorzystywali księgozbiory i prasę, kartoteki, katalogi 

on-line, bibliografie oraz Internet.  

W trakcie 2021 roku w Czytelni Głównej wprowadzono dwie nowe, bezpłatne usługi 

dla czytelników: 

1) dostęp do elektronicznego serwisu Biblioteki Narodowej ACADEMICA Cyfrowej 

Wypożyczalni Publikacji Naukowych obejmującej publikacje chronione prawem 

autorskim, przydatne w kształceniu, pracy badawczej i dydaktycznej,  

2) dostęp do elektronicznego, komercyjnego serwisu książek LEGIMI. Od czerwca do końca 

2021 roku wydano czytelnikom 70 miesięcznych kodów, zarejestrowano 7 543 

wypożyczenia książek elektronicznych. W związku z dużym zainteresowaniem 

czytelników nową usługą, Biblioteka, w ramach dotacji MKiDN, w listopadzie wykupiła dla 

czytelników dodatkowe 10 kodów z rocznym dostępem do serwisu. W ciągu jednego 

miesiąca grudnia odnotowano 179 wypożyczeń książek elektronicznych. 

Użytkownicy Czytelni Głównej, dzięki tym usługom mogą bezpłatnie korzystać z bardzo 

bogatych baz serwisów.  

MBP dużą wagę przywiązywała do obsługi specjalnych grup czytelników poprzez 

wzbogacanie oferty książek dźwiękowych oraz drukowanych dużą czcionką, organizację 

specjalnych form pracy, współpracę z domem dziennego pobytu, szkołą specjalną, 

organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi seniorów oraz osoby niepełnosprawne, jak  

również z osobami indywidualnymi. Wiodącą rolę w tym zakresie pełniła Filia nr 1 

gromadząca zbiory specjalne, dysponująca sprzętem specjalistycznym dla osób niewidomych 
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i  słabowidzących, w tym 12 urządzeniami Czytak do odtwarzania cyfrowych książek 

dźwiękowych. W okresie sprawozdawczym Filia nr 1 pozyskała 342 nowe pliki cyfrowe książki 

dźwiękowej zapisane w formacie „Czytak”, przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Ponadto zwiększyła swój zbiór książek multimedialnych w formacie Daisy o 50 tytułów. Na 

koniec 2021 roku książki w formacie „Czytak” liczyły 2 848 tytułów, książki multimedialne w 

formacie Daisy 121 tytułów, ponadto w zbiorach specjalnych znajdowały się również 1 352 

tytuły „książki mówionej” na kasetach magnetofonowych. Osoby z dysfunkcją wzroku w Filii 

nr 1 korzystały także z audiobooków, filmów DVD z audiodeskrypcją, czasopism do odsłuchu 

utrwalonych na płytach CD oraz z kolekcji książek drukowanych dużą czcionką.  

W 2021 roku odnotowano 7 047 wypożyczeń audiobooków oraz 1 444 wypożyczenia „książki 

mówionej” na kasetach magnetofonowych. Podczas 53 odwiedzin osób korzystających 

z Czytaka przegrano na karty 812 książek. 

 Specjalne grupy użytkowników, w tym seniorzy, z zachowaniem wymogów sanitarnych 

uczestniczyły w różnych formach pracy promującej czytelnictwo, m.in. w spotkaniach 

Dyskusyjnego Klubu Książki, warsztatach plastycznych, zajęciach integracyjno-edukacyjnych, 

X edycji Narodowego Czytania, projekcji filmu z audiodeskrypcją. Dla dzieci z dysfunkcją 

wzroku zorganizowano spotkanie mikołajkowe. Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu 

w Tarnobrzegu uczestniczyli w lekcji bibliotecznej „Przez ciernie żywota – w 150 rocznicę 

śmierci Ferdynanda Kurasia”.  

 W 2021 roku w realizacji programu kierowanego do seniorów, osób niepełnosprawnych, 

w tym z dysfunkcją wzroku MBP współpracowała z Tarnobrzeską Radą Seniorów, 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Kołem Polskiego Związku Niewidomych, Domem Pomocy 

Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Zespołem Szkół Specjalnych 

w Tarnobrzegu, Domem Dziennego Pobytu, Fundacją Szansa dla Niewidomych, 

Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, Fundacją Edukacji 

Nowoczesnej. 

Komputeryzacja procesów bibliotecznych 

Do centralnej bazy zbiorów MAK+ wprowadzono 4 718 rekordów bibliograficznych, 

w tym 3 162 opisy nabytych przez Bibliotekę książek i 1 556 innych zbiorów: zbiorów 

audiowizualnych, wydawnictw ciągłych oraz dokumentów życia społecznego. 
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W 2021 roku administrator wojewódzki systemu MAK+ przekonwertował z bazy MAKBN do  

bazy MAK+ 7 139 opisów dżs-ów, co pozwoliło na rozpoczęcie uzupełniania danych 

i modyfikacji haseł. W okresie sprawozdawczym opracowano 600 opisów z importu oraz 

sporządzono 93 opisy dla nowych dokumentów. Na dzień 31.12.2021 zbiór dokumentów 

życia społecznego liczył 7 232 dokumenty.  

W 2021 roku rozpoczęto opracowywanie Bibliografii Tarnobrzega w nowym programie 

Bibliografia. Po przeprowadzonej konwersji opisów Bibliografii Tarnobrzega za lata 1999-

2021 z systemów MAKBN i MAK+ do nowego, przyjaznego dla użytkowników i dającego 

szerokie możliwości wyszukiwania danych systemu, rozpoczęto wprowadzanie i modyfikację 

rekordów. W ciągu roku bazę Bibliografii Tarnobrzega uzupełniono o 1 674 opisy, 

zmodyfikowano 583 rekordy. Do 1 255 rekordów przypisano miniaturę, którą stanowi strona 

tytułowa opracowanego czasopisma. W bazie umieszczono ponadto 33 opisy książek 

regionalnych.  

Kontynuowano prace nad rozbudową Tarnobrzeskiej Biblioteki Cyfrowej.  

W 2021 roku dodano 389 dokumentów jedno i wielostronicowych, w tym książki, prasa, 

druki ulotne, zdjęcia. Zeskanowano, opracowano i umieszczono w TBC 5 pozycji 

wydawniczych dotyczących Tarnobrzega, między innymi Eugeniusza Gutmana i Kazimierza 

Kwietnia o  siarce, Stanisława Jachowicza i Ferdynanda Kurasia oraz Michała Marczaka. 

Ponadto uzupełniono kolekcje „Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe”, „Czasopisma - Tygodnik 

Nadwiślański”, „Solidarność”, „Michał Marczak” , „Stanisław Jachowicz” o nowe materiały.  

Na koniec okresu sprawozdawczego w zasobach TBC znajdowało się 5 121 dokumentów.  

W 2021 roku TBC zarejestrowała 8 586 użytkowników, 8 506 nowych użytkowników, 12 397 

sesji i 61 317 odsłon.  

Działalność wydawnicza  

 W 2021 roku Biblioteka wydała publikację dedykowaną młodszym mieszkańcom 

Tarnobrzega pt. „Baśń o Tarnobrzegu”, napisaną przez Iwonę Rusek, rodowitą 

tarnobrzeżankę, wykładowczynię akademicką, autorkę scenariuszy i słuchowisk dla Teatru 

Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji. 96-stronicowa książka w imitującej płótno, twardej 

okładce, opatrzona została niezwykłymi ilustracjami wykonanymi przez Justynę Stoszek, 
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artystkę sztuk wizualnych, absolwentkę malarstwa ASP w Krakowie. Autorem wstępu został 

Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek.  

Nakładem Biblioteki ukazał się również tomik wierszy „Zatrzymane w pamięci – poezja 

Ryszarda Mrozowskiego” z fotografiami obrazów prezentowanych na wystawie w Sali 

odczytowej w 2020 roku z okazji 90 rocznicy urodzin i 35 rocznicy śmierci artysty. 

Ponadto opracowano materiały informacyjne: 

• informator poświęcony Ferdynandowi Kurasiowi - tarnobrzeskiemu poecie w  związku 

z ustanowieniem roku 2021 Rokiem Ferdynanda Kurasia, 

• dwa informatory: „Rawscy”, zawierający informacje o tarnobrzeskich regionalistach - 

Józefie, Wojciechu i Janie Rawskich, 

• „Literaci tarnobrzescy”, 

• Zestawienie bibliograficzne „Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu w latach 1999-2021. 

Działalność promocyjna 

W ciągu roku działania promujące książkę i czytelnictwo realizowano zarówno 

w formie online na Facebooku i stronie Biblioteki jak i w formie tradycyjnej.  

W I półroczu z uwagi na sytuację pandemiczną Biblioteka prowadziła działalność 

kulturalną, promocyjną i edukacyjną na swoim profilu społecznościowym oraz stronie 

internetowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 45 form online, które zarejestrowały 

15 192 wyświetlenia. Emitowano m.in. filmiki promujące literaturę, realizowano online 

spotkania głośnego czytania, warsztaty oraz rozmowy z autorami regionalnych nowości 

wydawniczych. 

W czerwcu, po zniesieniu części obostrzeń, agendy i filie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. dr. Michała Marczaka wznowiły organizację spotkań tradycyjnych, zgodnie 

z wytycznymi, w ścisłym reżimie sanitarnym. Miejscem ich realizacji były tereny zielone 

i rekreacyjne w bliskiej okolicy budynków bibliotecznych lub pomieszczenia przy 

ograniczonej liczbie uczestników. Przeprowadzono ogółem 235 stacjonarnych imprez 

czytelniczych, z których skorzystały 6 264 osoby, w tym:15 lekcji bibliotecznych i wycieczek 



 

361 | S t r o n a  

 

do biblioteki, 123 imprezy literackie, w tym spotkania autorskie, dyskusje nad książką, 

spotkania z książką 92 imprezy edukacyjne, w tym konkursy, warsztaty i zajęcia plastyczne 

oraz 5 wystaw czasowych. 

Spotkania autorskie to ciesząca się dużą popularnością forma pracy Biblioteki, 

skierowana do wszystkich grup wiekowych naszych czytelników. W okresie sprawozdawczym 

MBP gościła 7 autorów na 9 spotkaniach, którzy promowali swoją twórczość nie tylko 

literacką:  

• Michała Śmielaka - sandomierzanina, autora powieści kryminalnej „Znachor”,  

• Adama Wójcika– Łużyckiego. Okazją do kolejnego już spotkania z Dyrektorem 

Muzeum Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu była promocja wydanej w 2020 roku 

publikacji „Okiem Puzona” stanowiącej zbór felietonów, tematyką związanych z 

polską kulturą współczesną ostatniego dwudziestolecia, jest jednocześnie swoistym 

hołdem złożonym Jerzemu Waldorffowi,  

• Piotra Dumę – autora kolejnej książki przybliżającej historię miasta i ludzi. „Concordis. 

Skrzydeł nam trzeba” to historia zespołu muzyczno- wokalnego działającego 

przy kościele na os. Serbinów. Prezentowana na spotkaniu książka jest efektem 

trzydziestoletniego „zbieractwa” i powstała jako dopełnienie filmu dokumentalnego 

o  historii i dorobku Concordis, którego fabuła miała się kręcić przede wszystkim 

wokół wydania kasety „Drogi do Emaus”, 

• Jacka Galińskiego – autora popularnego i lubianego przez czytelników cyklu książek 

o Zofii Wilkońskiej. Spotkanie zorganizowano w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 

• Jerzego Illga - wydawcę, doktora nauk humanistycznych, publicystę i krytyka 

literackiego. Pretekstem do, piątego już spotkania, było ukazanie się Jego najnowszej 

książki „Mój przyjaciel wiersz”, 

• Michała Stępnia - autora prac prezentowanych na wystawie „Plakaty literackie”. 

W takcie spotkań z młodzieżą autor opowiedział o swojej osobistej drodze 

prowadzącej do zainteresowania się graficzną formą przekazu artystycznego, a 

następnie jej wykonywania, 

• Marcina Soję – autora prezentowanych w Galerii Okno zdjęć, który podczas spotkania 



 

362 | S t r o n a  

 

opowiedział o swojej pasji i roli książki w jej wzmacnianiu. 

Spotkania z książką mają na celu popularyzowanie tekstów literackich, rozbudzanie 

wyobraźni oraz wpajanie nawyku czytania. W ramach tej formy pracy z czytelnikiem 

w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich jej filiach bibliotecznych organizowane były, często 

cyklicznie, spotkania głośnego czytania, cieszące się niesłabnącą popularnością wśród dzieci. 

Do najciekawszych można zaliczyć m.in.: cykl „Czytanie pod wierzbą”, cykl „A jak Andersen”, 

„Czytanie w altanie”, „Entliczek pentliczek”, „Bajkowy rok”. Spotkaniom głośnego czytania, 

zawsze towarzyszyła rozmowa o wartościach zawartych w wysłuchanych przez dzieci 

utworach. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 79 spotkań z książką, w których 

wzięło udział 1 905 osób. 

W ciągu roku w Bibliotece Głównej oraz filiach zorganizowano również 26 innych spotkań 

o charakterze literackim, których odbiorcami było 1 257 dzieci w wieku przedszkolnym 

i szkolnym. Realizacja tego typu spotkań to niekonwencjonalna forma promocji czytelnictwa. 

Przykładem może być, zorganizowana z okazji Dnia Publicznego Czytania Komiksów, 

„Czytelnia Komiksu”, w której, oprócz książek, dostępny był faceboard z Tytusem, Romkiem i 

Atomkiem. Po niecodzienny i atrakcyjny sposób przybliżający najmłodszym czytelnikom 

literaturę sięgnęła goszcząca w Bibliotece Katarzyna Lubas, dyrektor Muzeum Dobranocek w 

Rzeszowie. W trakcie spotkania „Wędrujące Dobranocki” wykorzystując maskotki i pacynki 

znanych bohaterów, zachęciła uczestników do poznania ich przygód spisanych w książkach. 

W okresie sprawozdawczym prowadzono także formy edukacyjne, zajęcia edukacyjno-

integracyjne, warsztaty plastyczne, projekcje filmowe, zgaduj-zgadule, gry i zabawy 

stolikowe. Tematyka spotkań była dostosowana zarówno do wieku jak i potrzeb odbiorcy. 

Łącznie zrealizowano 78 spotkań, w których uczestniczyło 1 295 osób. Przy ich realizacji 

wykorzystano współczesne możliwości i technologie, takie jak ekran interaktywny, maty 

edukacyjne, banery oraz tradycyjne materiały plastyczne.  

W 2021 roku wprowadzono do działalności popularyzującej książki i czytelnictwo nową 

formę - zabawy czytelnicze, przy realizacji której wykorzystano Kalendarz Świąt 

Nietypowych. Czytelnicy, którzy wypożyczyli w danym dniu książki z konkretnej tematyki 

otrzymali niespodziankę (dorośli materiały promocyjne, dzieci opaski, zakładki, breloczki 

itp.). W ten sposób zaakcentowano między innymi „Dzień Żaby”, „Dzień Czytania Tolkiena”, 
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„Międzynarodowy Dzień Jednorożca” oraz dwie edycje, „Książki z niespodzianką”.  

Jedną ze stałych form pracy z czytelnikiem są konkursy. W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono konkursy literackie, czytelnicze, wiedzowe i plastyczne zarówno w sieci jak 

i w formie tradycyjnej. Łącznie przeprowadzono 14 konkursów, w których udział wzięło 180 

osób. Laureaci konkursu „Czytelnik Roku 2020”, wzorem lat ubiegłych, zostali uhonorowani 

nagrodami książkowymi. Obostrzenia wynikające z pandemii uniemożliwiły organizację 

uroczystego podsumowania konkursu. Indywidualnie, nagrody najlepszym czytelnikom 

wręczył Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek. Ponadto zrealizowano III edycję 

konkursu fotograficznego „Chwila z książką”, łączącego ukazanie książki jako najlepszego 

przyjaciela z umiejętnym uchwyceniem tematu przez autora zdjęcia. W ramach Festiwalu 

Stanisława Jachowicza, organizowanego przez TDK, Biblioteka przeprowadziła konkurs 

literacki „Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza” adresowany do dzieci i młodzieży. „Ile 

widzisz zwierzątek” i „Znam historię Biblioteki” to przykłady konkursów zrealizowanych w 

sieci, gdzie uczestnicy musieli wykazać się spostrzegawczością oraz znajomością układu 

strony internetowej Biblioteki. W Oddziale dla dzieci i młodzieży BG zorganizowano konkurs 

literacki „Wakacyjny Niecodziennik”. W filiach dominowały konkursy plastyczne, m.in. 

„Książki potrzebne od zaraz”, „Szczęśliwi książki liczą” oraz „Kwietna łąka”.  

Wystawy 

W Bibliotece prowadzona była działalność wystawiennicza. Łącznie zrealizowano 

5 wystaw czasowych, które zwiedziło 1 084 osoby. 

 W Sali odczytowej Biblioteki Głównej prezentowano wystawy: 

„Wyprawy z Krecikiem”, „Moralność Pani Dulskiej – książki i afisze”, „Plakaty literackie” – 

Michał Stępień , „Czytanie wzmacnia pasję – przyroda podkarpacia”, „ Gdybym miał 

pracownię… Zbigniew Rubiś 1911-1983”. 

W okresie sprawozdawczym miejscem ekspozycyjnym również była, ciesząca się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców, Galeria Okno, gdzie w ciągu roku zaprezentowano 20 

wystaw o różnorodnej tematyce. Eksponowane były prace tarnobrzeżan, które wyrażały ich 

pasje i zdolności artystyczne w formie plastycznej i fotograficznej oraz wystawy tematyczne 

związane z różnymi wydarzeniami historycznymi i literackimi. Do najciekawszych należały: 

„Pastele – Jan Chmielowiec”- wystawa prac Jana Chmielowca, „Światowy Dzień Sportu, 
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Adam Watracz w 100 lecie urodzin”, „Emil Moise Salla” - wystawa prac artysty pochodzenia 

rumuńskiego, Krzysztof Kołek – malarstwo i rzeźba, „Wiklina i kolorem” – wystawa prac 

Stanisława Dziubaka, Stefania Wójcik – Malarstwo, twórczość Malwiny Nyk-Walskiej, prace 

Sary Sinclair, tarnobrzeżanki mieszkającej w Edynburgu, „Świat Martwych Natur w obrazach 

Małgorzaty Wójtowicz-Ciepiela”, „To były takie wakacje” – prace dzieci, „Niewidoczny świat 

w fotografii Marcina Soi”, „Między życiem a śmiercią” fotografie Bogdana Myśliwca, „Chwila 

z książką” pokonkursowa wystawa III edycji konkursu fotograficznego, „Dla dobra książki i 

potomnych…Michał Marczak 1988-1945”. 

Akcje 

• Ogólnopolska kampania „Mała książka – Wielki człowiek” 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w 2021 roku 

kontynuowała udział w projekcie „Z książką na start”, przeznaczonym dla dzieci 

w wieku 3-6 lat (urodzonych w latach 2013-2016), który realizowany był w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki człowiek. Celem akcji jest 

zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania dzieciom. 

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydano 92 wyprawki, w tym 76 nowym 

czytelnikom, wręczono 48 dyplomów. Od rozpoczęcia akcji (19.09.2019) wydano 443 

wyprawki. 

• XVIII Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece”  

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka już po raz osiemnasty włączyła się 

do ogólnopolskiego programu Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie 

w bibliotece”, które zachęcało do odwiedzania bibliotek i poszukiwania 

interesujących książek oraz udziału w organizowanych imprezach czytelniczych. 

Wśród różnorodnych form, zarówno tradycyjnych jak i online, największym 

powodzeniem cieszyła się, odbywająca się 10 maja, akcja „Książka z niespodzianką”, 

podczas której do wypożyczonych książek  rozdano we wszystkich bibliotekach aż 130 

niespodzianek. Natomiast dzięki, trwającej pięć dni akcji „Znajdziesz je w bibliotece” 

powstały, na banerach umieszczonych przed bibliotekami, imponujące listy tytułów 

książek polecanych przez dzieci i dorosłych. Dzieci wraz z rodzicami bardzo chętnie 

uczestniczyły także w głośnych czytaniach oraz wspólnym rysowaniu na folii 
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bohaterów bajek, queście literacko-geograficznym czy w obchodach Dnia Polskiej 

Niezapominajki. Podczas Tygodnia Bibliotek na Facebooku pojawiły się wirtualne 

prezentacje książek. Miłośnicy konkursów, ogłoszonych w ramach Tygodnia Bibliotek, 

mieli do wyboru trzy konkursy – edukacyjny „Znam historię biblioteki”, plastyczny 

„Książki potrzebne od zaraz” oraz literacko-plastyczny „Widziałem go w bibliotece”. 

Razem wszystkie formy odnotowały ponad 1 500 wyświetleń. 

• Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” 

Zaproszenie do udziału w jubileuszowej X edycji Narodowego Czytania przyjęli 

przedstawiciele Tarnobrzeskiej Rady Seniorów, dziennikarze, członkowie Dyskusyjnego 

Klubu Książki, nauczyciele i uczniowie, czytelnicy oraz bibliotekarze. Tej edycji 

towarzyszyła muzyka filmowa z lat trzydziestych, specjalnie zaaranżowana sceneria, 

prezentacja kolejnych wydań „Moralności pani Dulskiej” oraz wystawa plakatów 

teatralnych do sztuki Gabrieli Zapolskiej. Uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali 

pamiątkowe certyfikaty. 

• VII Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia” 

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka, chcąc jeszcze bardziej otworzyć się 

na Czytelnika, w sobotnią Noc Bibliotek, 9 października 2021r, otworzyła 

Wypożyczalnię dla dorosłych, Oddział dla dzieci i młodzieży oraz Czytelnię w Bibliotece 

Głównej w godzinach popołudniowych i wieczornych. Ponadto Oddział dla dzieci 

i młodzieży przygotował zabawę czytelniczą „Czytamy-Wzmacniamy”, podczas której 

dzieci sprawdzały się w teście czytelniczej mocy, poddając się bajecznemu badaniu 

wzroku, musiały „ruszyć głową”, podjąć rysunkowe wyzwanie a następnie wypożyczyć 

wzmacniający pakiet książek i wyjść z biblioteki, jako „Czytelnik Wzmocniony Książką”. 

Atrakcją był również faceboard z bohaterami posiadającymi niezwykłe moce - Pippi, 

Asterixem i Papajem. W ramach Nocy odbyły się również spotkania: Dyskusyjnego 

Klubu Książki, na którym omawiano książkę Maxa Czornyja „Ślepiec” oraz z Marcinem 

Soją – obserwatorem natury i autorem zdjęć przyrodniczych. Imprezie towarzyszył 

kiermasz "Książka za cegiełkę" oraz akcja bookcrossingowa. Ponadto na fanpage’u 

biblioteki pojawiła się rozmowa z psychologiem o wzmacniającej mocy książek oraz 
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sonda uliczna „Czy książka może wzmacniać”, którą na prośbę biblioteki 

przeprowadziła Telewizja Lokalna, 

• Akcja Zima w mieście - „Psiaki i kociaki to nie tylko pluszaki” ferie z biblioteką. 

Zajęcia zorganizowane podczas ferii zimowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Tarnobrzegu, ze względu na restrykcje związane z pandemią, odbywały się głównie 

w przestrzeni wirtualnej. Prezentowano w formie filmików i postów między innymi 

książki o zwierzętach, oraz różnorodne zagadki. W cyklu „Opowiem ci bajkę…” dzieci 

mogły wysłuchać fragmentów książek wzbogacone o inscenizacje w wykonaniu 

bibliotekarek. Biblioteka zaproponowała również nową formę edukacyjną dla dzieci - 

escape roomy. Łącznie na Facebooku odnotowano przeszło 4000 wyświetleń. Przez 

cały okres ferii trwały 2 konkursy plastyczne oraz dzieciom do lat 10 wypożyczano 

„pakiety książek z niespodzianką”. W okresie trwania akcji wydano 135 pakietów. 

• Akcja Lato w Mieście – „Takie wakacje” 

 W ramach tegorocznej akcji Lato w mieście zrealizowanych zostało wiele ciekawych i 

zróżnicowanych form. Zdecydowana większość spotkań organizowanych przez 

Bibliotekę Główną jak i filie realizowana była na świeżym powietrzu - „Czytanie pod 

wierzbą”, „Żółwie opowieści”, „Bajki, które pomagają odkrywać talenty”, „Lipcowe 

czytanki”. Dzieci preferujące aktywność fizyczną oraz plastyczną skorzystały z zajęć 

interaktywnych „Gry i zabawy naszych babć” a także z „Letniej strefy aktywności 

plastycznej”,  „Guziczkowo”, „Zróbmy to razem”. Realizowano również lubiane przez 

dzieci spotkania literacko – plastyczne takie jak np.: „Tajemnicze wypożyczenie MOC”, 

„Książka z kolorową niespodzianką”, „Książkowi detektywi” czy „Książkowi 

bohaterowie”. W przestrzeni wirtualnej, na Facebooku Biblioteki, zamieszczone zostały 

propozycje warsztatów plastycznych oraz konkursu „Magiczne odgłosy”. Odnotowano 

5 656 odbiorców. 

 

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 

I. Wystawy Czasowe 

• Wystawa malarstwa Rafała Olbińskiego. 
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• Wernisaż wystawy malarstwa Aldony Mickiewicz - Obraz rzeczy. 

• Otwarcie wystawy plenerowej - Konstytucja 3 Maja. 

• Wernisaż wystawy malarskiej Janusza Głowackiego - Kody przestrzeni. 

• Wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda Mrozowskiego. 

• Wernisaż wystawy – Jerzy Fober. Rzeźba. 

• Finisaż poplenerowej wystawy prac uczestników VII Międzynarodowego Sympozjum 

Artystycznego im. Mariana Ruzamskiego. 

• Wernisaż wystawy malarstwa Janusza Szpyta. 

• Wernisaż wystawy malarstwa Adama Wsiołkowskiego. 

• Wernisaż wystawy - Tarnobrzeskie ślady Andrzeja Zygmunta Olesia. 

W sumie w 2021 roku Muzeum przygotowało 10 wystaw czasowych. 

II. Wydarzenia 

• 78 rocznica śmierci Władysława Jasińskiego „Jędrusia”. 

• Dzień Żołnierzy Niezłomnych. 

• Zakup Kolekcji Dzikowskiej Tarnowskich do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta 

Tarnobrzega. 

 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega otrzymało dofinansowanie projektu pn. Zakup 

kolekcji dzikowskiej Tarnowskich do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 

kwocie 3 650 000 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 3 723 000 zł. 

Przedmiotem projektu było pozyskanie Kolekcji Dzikowskiej Tarnowskich składającej się z 

obrazów artystów europejskich i polskich (XVI-XX w.), zbioru miniatur, rzeźb, pamiątek 

narodowych, mebli, sreber i bibelotów oraz pamiątek rodzinnych.   

Piotr Gliński - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z przedstawicielami 

władz woj. podkarpackiego, władz miasta Tarnobrzega oraz zaproszonych gości spotkał się z 

dyrektorem i  pracownikami Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, aby pogratulować 

zakupu Kolekcji Dzikowskiej.    
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Zakup dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 

ra-mach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

„Rozbudowa Zbiorów Muzealnych”. 

• Promocja Książki Jolanty Adamskiej pt. Maria hr. Tarnowska (1880-1965). 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie rodziny Tarnowskich i Czetwertyńskich, prezydent 

Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża. 

• Msza święta w intencji śp. ks. Michałowi Józefczykowi 

• Promocja książki „Dzieje górnictwa siarkowego w Polsce od XV do XXI w”. 

• VII Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne im. Mariana Ruzamskiego. Uczestnikami 

tego wydarzenia byli: Marek Sak ASP Łódź – komisarz, Anna Baranek du Château, Janusz 

Lewandowski, Jacek Maślankiewicz, Franciszek Maśluszczak, Józef Panfil, Piotr Rędziniak, 

Jacek Rykała, Michał Suffczyński, Witold Warzywoda. W ramach sympozjum w muzeum 

odbywały się codzienne spotkania i autoprezentacja twórczości artystycznej jego 

uczestników. 

• Koncert - Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej 

• Koncert fortepianowy - Harasiewicz w polskich zamkach i pałacach 

• Debata Modne Podkarpacie. Moda na fundusze 

 W muzeum odbyła się debata "Modne Podkarpacie. Moda na fundusze", będąca 

inauguracją mo-dowego weekendu pod hasłem Nadwiślański Fashion Week. 

• 101 rocznica wymarszu Ochotników Dzikowskich na wojnę Polsko-Bolszewicką 

Przed tablicą poświęconą „Ochotnikom Dzikowskim” odbyła się uroczystość upamiętniająca 

101 rocznicę ich wymarszu na wojnę Polaków z bolszewikami w 1920 roku. 

• Koncert zespołu Contradanza 

• Wykład dr hab. Mariusza Krzysztofińskiego (IPN Rzeszów) pt. „Wojna polsko-bolszewicka 

w latach 1919-1921. 

• Czwartkowe wieczory zamkowe. 
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• Konferencja naukowa - Od Hetmana Jana Tarnowskiego po żołnierzy niezłomnych – 

wzorce cnót żołnierskich 

 W 30. rocznicę powstania Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega przygotowało 

Konferencję Naukową pt. Od Hetmana Jana Tarnowskiego po żołnierzy niezłomnych – 

wzorce cnót żołnierskich. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Komisji 

Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych PAN, Instytutu Historii Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w Rzeszowie, Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, Związku Rodu Tarnowskich. 

• Marsz Pamięci 

 Muzeum upamiętniło wydarzenia z 2 października 1939 r.- wypędzienie przez Niemców 

wszystkich Żydów z Tarnobrzega.  Wydarzenie zorganizowali: tarnobrzescy społecznicy, 

Tarnobrzeski Dom Kultury, Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne i Muzeum Historyczne 

Miasta Tarnobrzega. 

• Koncert muzyki dawnej pt. Lontanaza Crudel. 

• Wykład prof. dr hab. Jana Drausa „Bo wolność krzyżami się mierzy”. 

• Aukcja dzieł sztuki tarnobrzeskich artystów na rzecz renowacji starego cmen-tarza na 

Piaskach w Miechocinie – dzielnicy Tarnobrzega 

• Wykład prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego pt. „Stanisław Szukalski – geniusz czy 

szaleniec”? 

• Siódma edycja wręczenia nagrody im. dr Michała Marczaka 

 Nagroda przyznawana jest regionalistom i historykom działającym na terenie miasta i 

powiatu tarnobrzeskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz lokalnej historii i regionalistyki. 

Tegorocznym laureatem został Bogusław Szwedo. Uroczystości uświetnił koncert Yanistan, 

czyli duet Janusz Kasprowicz i Stanisław Marinczenko, artystów wrocławskich, którzy 

wykonali utwory Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego. 

• Prezentacja Kolekcji Dzikowskiej 
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 Muzeum zorganizowało specjalny pokaz zabytków i dzieł sztuki, wchodzących w skład 

Kolekcji Dzikowskiej Tarnowskich, przywiezionych w ostatnich miesiącach z Muzeum 

Narodowego w Łańcucie. 

• Msza w 94 rocznicę pożaru zamku w Dzikowie 

III. Wydawnictwa i publikacje 

• Książka Jolanty Adamskiej pt. Maria hr. Tarnowska (1880-1965) 

• Muzeum wydało książkę Jolanty Adamskiej pt. Maria hr. Tarnowska (1880-1965). 

• Dzikoviana - VII tom Rocznika Muzealnego 

• Muzeum wydało VII tom Rocznika Muzealnego - „Dzikoviana”.  

 

IV. Frekwencja w 2021 roku 

 Bezpłatnie muzeum odwiedziło 512 osób. Za biletami muzeum odwiedziło 3 987 osób. 

Sprzedanych zostało: 

• 1017 biletów normalnych 

• 2153 biletów ulgowych 

• 187 biletów rodzinnych (667 osób) 

• 150 biletów na wystawy czasowe 

Łącznie w 2021 r. Muzeum odwiedziło 6 419 osób 

V. Statystyka w 2021 roku 

 W wydarzeniach organizowanych przez Muzeum wzięło udział 720 osób. 

Przygotowanych zostało 10 wystaw czasowych. Wystawy te obejrzało 1030 osób. 

W Muzeum odbyły się 3 wykłady. Wzięło w nich udział 95 osób. 

W ramach promocji Muzeum odbyły się 4 koncerty. Wzięło w nich udział 270 osób. 

W Muzeum odbyły się 3 spotkania z cyklu Czwartkowe Wieczory Zamkowe. Wzięło w nich 

udział 50 osób. 
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VI. Muzealia 

 Muzeum w 2021 r. kupiło 1167 muzealiów na kwotę 3 723 119,50 zł. Muzealia te zostały 

zakwalifikowane i wpisane do księgi inwentarzowej. 

 Muzeum w 2021 r. otrzymało 69 muzealiów na kwotę 69 158,00 zł. Muzealia te zostały 

zakwalifikowane i wpisane do księgi inwentarzowej. 

 Łącznie do inwentarza zbiorów Muzeum w 2021 r. trafiło 1236 muzealiów na kwotę 

3 792 277,50 zł. 

VII. Materiały pomocnicze 

 Muzeum kupiło 339 zabytków na kwotę 5 570, 50 zł. Do materiałów pomocniczych drogą 

darów trafiło 3827 zabytki o wartości 94 275,50 zł. 

 Do materiałów pomocniczych Muzeum w 2021 r. zakwalifikowanych zostało 4166 

zabytków o wartości 99 846,00 zł. 

 Łączna ilość zabytków, które trafiły do inwentarza zbiorów i materiałów pomocniczych 

wynosi 5402 o wartości 3 891 015,50 zł. 

VIII. Książki 

 Muzeum w 2021 r. kupiło 77 książek na kwotę  1 682,80 zł. Muzeum w 2021 r. otrzymało 

drogą darów i przydziału wydawnictw własnych 158 woluminów o wartości 3 930 zł. Łącznie 

kupionych i podarowanych zostało 235 woluminów na kwotę 5 612,80 zł. 

Środki pozyskane: 

• NIMOZ  3650 000,00 zł 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 25 000,00 zł 

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu  20 000,00 zł 

• Łącznie w roku 2021 Muzeum pozyskało: 3 695 000,00 zł 

 

Działalność Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w 2021 roku 

 
I. Wydarzenia 
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• Promocja książki „ Dzieje górnictwa siarkowego w Polsce od XV do XX wieku”. 

• Spichrzowe Gwarków Pogwarki 

W ramach swojej działalności muzeum organizowało spotkania z cyklu Spichrzowe Gwarków 

Pogwarki. 

• Wykład pt. Ceramika Miechocińska. 

• Wykład pt. „Motoryzacja w Polsce w okresie międzywojennym”. 

• Wykład pt. „Powstanie i rozwój tarnobrzeskiego muzeum”.   

Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez muzeum wzięło udział 105 osób. 

 

II. Frekwencja 

 Bezpłatnie muzeum odwiedziło 154 osoby. Za biletami muzeum odwiedziło 1283 osoby. 

Sprzedanych zostało: 

• 303 biletów normalnych 

• 980 biletów ulgowych 

Łącznie w 2021 roku Muzeum odwiedziło 1542 osoby. 

Zabytki kupione i podarowane do Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego 

 Muzeum kupiło 8 materiałów pomocniczych na kwotę 533,40 zł. Muzeum otrzymało 106 

materiałów pomocniczych na kwotę 856,00 zł. 
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